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ΒΛΕΜΜΑΤΑ
ΕΠΙ τοτ Bior και τινων τοποθεσιών εν

ΕΛΑ ΑΛΙ.

(Μετά είζόνος, βρα σελ. 305.)

Κατ’ αύτά; έλάβομεν έκ Λονδίνου βιβλίον τά μά
λιστα ένδιαφέρον ημάς τούς “Ελληνας, τίτλον φέρον 
Glimpses of Greek life and scenery (Βλέμματα έπι τού 
βίου καί τινων τοποθεσιών έν Έλλάδι). Τοΰ βιβλίου 
τούτου συγγραφεύς είναι ή λογία ΣκωτΙς δεσποσύνη 
Auses Smith, ή τά; έν τή ’Ανατολή περιηγήσεις καί 
άλλα συγγράμματα φιλοπονήσασα. ΤΙ Κυρία αύτη πε- 
ριηγηΟεΐσα προ δύο περίπου έτών τήν Ελλάδα, έμφο- 
ρουμένη ύπδ φιλελληνικωτάτων αισθημάτων, κατέΟεσεν 
έν τιρ βίβλίφ τούτη» τάς εντυπώσεις της καί έκρινε τά 
παρ' ήμΐν λίαν εύνοϊκώς. Ό άκραιφνής αύτής φιλελ
ληνισμός τήν προέτρεψεν νά έκμάβη καί τήν νεωτέραν 
ελληνικήν γλώσσαν, ήν μετά πολλής εύχερείας γράφει. 
Ιήν αποστολήν τοΰ Βιβλίου της συνώδευσεν ή εύγενής 
Κυρία δεά τής κάτωθι ιδιοχείρου επιστολής, ελληνιστί 
γεγραμμένης.

Τή 0 Φεβρουάριου 1884.

"Αξιότιμε Κύριε,
Σάς στέλλα» σήμερον τό νέον βιβλίον μου περί τής 

'Ελλάδος. Δέν περιέχει πολλά τά όποια είναι νέα διά 
Σάς καί ίσως εύρετε λάθη τινά. θά ήμαι δμως εύχα- 
ριστημένη άν προτρέψη τινάς τών συμπατριωτών μου 
νά ένδιαφέρωνται περισσότερον περί έθνους, τό όποιον 
πρέπει νά συνεργάζηται μαζύ μας είς τήν λύσιν τών 
δύσκολων πολιτικών ζητημάτων τής ’Ανατολής, έθνους, 
έκ τού οποίου προέρχεται σχεδόν ή μόνη έλπίς τής 
καλής διοικήσεως πολλών δυστυχών χωρών. Σκοπός 
μου δέν ήτο νά έκΟειάσω τούς αρχαίους “Ελληνας, διότι 
οί συμπατριώταί μου καταλαμοάνουσιν αρκετά καλά τά 
ίσα όφείλουσιν είς έκείνους. θέλετε μοί έπιτρέψει, 
αξιότιμε Κύριε, νά έκφράσω ύμϊν τήν εύχαρίστησίν μου, 
ήν ησθάνθην άναγνοϋσα τά έν τφ ‘Εσπέρφ δημοσιευ- 
Οέντα μυθιστορήματα σας. Αί σκηναί έκ τής Βυζαν
τινής ιστορίας είναι δι’ έμέ βλως διόλου νέαι. Μέ 
ειλικρινείς προσρήσεις διατελώ

δλως πρόθυμος 
Auses Smith.

Τό βιβλίον γλαφυρώ; γεγραμμένον περιέχει έν σε- 
λίσι 350 κεφάλαια 22, καί πέντε καλλιτεχνικωτάτας 
εικόνας, ώς καί χάρτην τής Ελλάδος, ίφ’ ού σημει- 
οϋται ή έκτελεσθεϊσα περιήγησις, έπεκταΟεϊσα άπό τής 
Στερεός Ελλάδος είς τά κυριώτερα μέρη τής Πελο
πόννησου. Ιό βιβλίον εύρηται έν Λονδίνφ παρά τοΐς 
έκδόταις Κυρίοις Hl-kst and Blackett (Great Marl
borough Street).

Έν τω παρόντι τεύχει δημοσιεύομεν έν μεταιοράσει 
τό δέκατον κεφάλαιον, τό περί Ίθώμης καί Μεσσηνίας 
πραγματευόμενον, χάριν τών ήμετέρων αναγνωστών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι-.

Ή πεδιάς τής Μεσσηνίας. — Έπί τής Ίθώμης. — Ό 
’Αριστομένης καί ό Γουλιέλμος Wallace· παραλλη
λισμός. — Ή μονή έν Εία. — Τό δρος Είρα. — ΊΙ 

δλωσις τής Ειρας.

Έκ Λεονταρίου κατήλθομεν είς τήν πεδιάδα, 
ειτα δε άνήλθομεν πάλιν σειράν ύψηλών λόφων 
μέχρις ού έφθάσαμεν είς τήν άξιόλογον αμαξι — 
τήν όδόν, τήν άπδ Μεγαλουπόλεως είς Καλάμας 
αγουσαν. Εντεύθεν εΐχομεν έκτεταμένον και 
λαμπρόν πανόραμα δρέων μέχρις ’Ερυμάνθου. 
Ή όδός κατήρχετο έλικοειδώς και έξ αύτής 
έξετείνετο τό βλέμμα ημών πρός τήν Μεγαλού- 
πολιν, ήτις έκειτο πρός τά δεξιά ήμών έν εκτε
ταμένη πεδιάδι. ’Ολίγον άπωτέρω ένεφανίσθη 
ένώπιον ήμών ή πεδιάς τής Μεσσηνίας μέ τήν 
στρογγυλήν τής Ίθώμης κορυφήν. Διεκρίνομεν 
καλώς τήν μονήν τοΰ Βουρκάνου — τό τέρμα 
τής οδοιπορίας ήμών τής ήμέρας έκείνης — 
κειμένην έπί αποτόμου βράχου, καί όπισθεν αύ
τοΰ είδομεν τήν άμυδράν μορφήν λόφου, δπου, 
ώς είπεν ήμΐν ό 'χΑγγελος (ό υπηρέτης) ήτο ή 
Πόλος, ή σκηνή τής άξιομνημονεύτου μάχης με
ταξύ ’Αθηναίων καί Σπαρτιατών. Κάτωθεν έκεί- 
νου τοΰ λόφου κεΐται ή νήσος Σφακτηρία καί 

τό Ναβαρίνου. Εΐχομεν θέαν εύρεΐαν τής έλι- 
κοειδοΰς όδοΰ τής κατερχομένης είς τήν πεδιάδα 
καί όμοιαζούσης κατά πολύ τήν όδόν τήν άπό 
Βίλδβαδ είς Βάδεν άγουσαν. Άλλ’ έπρεπε νά 
σταματήσωμεν είς τό yjiw τοΰ Δερβενιού ΐνα 
προγευματίσωμεν. Ήτο ή δεκάτη καί ήμίσεια 
ώρα. τής πρωίας. Άν καί δέν εΐμεθα ούτε κε- 
κοπιακυΐαι ούτε πεινασμέναι, είδομεν δμως μέ 
εύχαρίστησίν τόν “Αγγελον έτοιμάζοντα τά τοΰ 
προγεύματος. Καθημένη παρετήρουν τά πέταλα 
τών ίππων ήμών- τά πέταλα ήσαν τεμάχια 
όμαλά σιδήρου καλόπτοντα τόν πόδα ολον καί 
προσηρμοσμένα δι’ εξ καρφιών.

'0 ’Αλέξανδρος (ό αγωγιάτης) άνεχώρησε 
κατά τήν μεσημβρίαν, ήμεϊς δέ περί τάς δύο. 
Ό ήλιος έκαιεν, άλλ’ δμως δροσερός έπνεεν 
άνεμος. Μετ’ όλίγον έγκατελείψαμεν τήν άμα- 
ξιτήν όδόν καί έκάμψαμεν πρός τήν πετρώδη 
ατραπόν, ώς συντομωτέραν· μετά μακράν δέ καί 
έπίπονον κατάβαση» είσήλθομεν είς τήν μεσση- 
νιακήν πεδιάδα. Ούδαμώς άπορον δτι οί Σπαρ- 
τιάται έπόθουν αύτήν· διότι αν καί ή πεδιάς 
αύτών ήναι καρποφόρος, τό κλίμα δμως τής 
Μεσσηνίας είναι θερμότερον, δπερ άποδειζνύει 
και το πλήθος τών συκών, τών έλαιών καί μω- 
ρεών, αΐτινες έν άφθονία φύονται. Ήτο πράγ
ματι εύχάριστον νά βλέπη τις τοσαύτην αφθο
νίαν. Άφ’ ού διέβημεν έμπροσθεν τοΰ χανίου 
τής Σάκωνας, ΐππεύσαμεν πρός νότον, καί διευ- 
θύνθημεν πρός τό χωρίον Μελίγαλα, ένθα ό 
“Αγγελος έπλησίασε τόν δήμαρχον, καθήμενον 
έν τινι καφενείο», καί τόν ήρώτησεν άν ή είσοδος 
είς τήν μονήν ήτο "έλευθέρα”, έγχειρίσας αύτω 
καί έπιστολήν διά τό ταχυδρομεΐον. Έκεΐθεν 
διέβημεν τόν ποταμόν Μαυροζούμενον διά γε- 
φύρας καί ήρχίσαμεν τήν έπί τής Ίθώμης άνάβα- 
σιν δι όδοΰ πετρώδους καί άγριας· παρά μικράν 
πηγήν, ήν έκάλυπτε μεγάλη φθισιώσα ιτέα, άνε- 
παύθημεν έπί μικρόν καί πριν νυκτώση άφί- 
χθημεν πρό τής μονής.

Ή μονή είναι οικοδόμημα μεγαλοπρεπές μέ 
σειράν παραθύρων καί έξώστας τινάς. Ή είσο
δός της δέν φαίνεται. '0 “Αγγελος διευθύνθη 
διά τοΰ πυκνοΰ χόρτου πρός τό όπισθεν μέρος 
τής μονής. Οι ίπποι μας ήκολούθησαν τόν ίπ
πον του, καί ακριβώς δτε εύρισκόμεθα έντός τής 
πυκνής φυτείας καί ήποροΰμεν ποιαν διεύθυνση» 
νά λάβωμεν, έφάνη είς τι παράθυρον εις μονα
χός, δστις μάς έφώναξεν· “ Επάνω! ’Επάνω!” 
Μετά πολλοΰ κόπου ευρομεν τήν θύραν, ένθα 
ΐσταντο μοναχοί τινες περιμένοντες ήμάς. Άφ’ 
ού άπήντησαν είς τό “καλήν εσπέραν” τό όποιον 
τοΐς ειπομεν, μάς ώδήγησαν είς εύρεΐαν, άνοι- 
κτήν αύλήν, έν τφ μέσφ τής όποιας ΐστατο ποι- 
κιλόχρους ναός μέ ταπεινόν θόλον. Ειτα δέ 
ανηλθομεν κλίμακα καί διά εξώστου άνοικτοΰ 
είσήλθομεν είς δωμάτιον μέ δύο παράθυρα. Τά 
πάντα ήσαν καθαρά καί αναπαυτικά, καί μετά 
το δεΐπνον ό ’Αλέξανδρος μάς ειδοποίησε νά 
μή φοβηθώμεν άν τήν νύκτα άκούσωμεν κρότον 
τινά ·

"θά διαβάσουν τό Εύαγγέλιον είς τήν έκ- 
κλησίαν, είπεν ό “Αγγελος. θά κάμουν τήν 
Ανάσταση» καί μετά τοΰτο θά έβγουν είς τήν 
αύλήν καί θά πυροβολήσουν. Ήμπορεΐτε νά τούς 
είδετε πρό τής θύρας τής έκκλησίας.”

Απεσύρθημεν καί έκοιμήθημεν βαθύτατα, 
πλήν φεΰ! μετά τό μεσονύκτιον έξυπνήσαμεν 
αίφνης όχι άπό τάς ψαλμφδίας τών ιερέων, 
άλλ’ άπό τάς έπιθέσεις τών μικρών έχθρών, ους 
έφέραμεν μεθ’ ήμών έκ Λεονταρίου. Μόλις 
εΐχομεν καταβάλει τούς όχληρούς έχθρούς τού
τους καί ήκούσαμεν ίσχυράς κωδωνοκρουσίας 
καί φοβεράς έκπυρσοκροτήσεις, αΐτινες διέσειον 
τό οικοδόμημα μέχρι θεμελίων. Περί δπνου

ούδε λόγος πλέον- είς τάς 7 ήγέρθημεν τά 
παντα ησαν ηοη ήσυχα. Έκ τών παραθύρων 
μας εΐχομεν θέαν μαγευτικήν έπί τής θαλάσσης 
και τοΰ κόλπου τών Καλααών.

Δεν ήδυνάμεθα νά πεισθώμεν δτι εύρισκό
μεθα έπί τής Ίθώμης, τοΰ όρους έκείνου, τοΰ 
όποιου τό όνομα συνεκίνει, έν τφ σχολείο», τήν 
καρδίαν μας μέχρι τών ένδοτάτων αύτής μυχών. 
Ενταύθα ό Αριστόδημος καί ό Αριστομένης 

έπεχείρησαν τήν τελευταίαν αύτών κατά τών 
Σπαρτιατών άντίστασιν · έντεΰθεν ή Μεσσηνία 
έπεσεν είς τήν διάκρισιν τών έχθρών. Έπανει- 
λημμένως ήρωτήσαμεν τόν “Αγγελον τί ήτο ή 
Είρα, ούτος δμως, έσφαλμένως νομίζω, μάς άπήν- 
τησεν δτι ή Είρα ήτο αύτή ή Ίθώμη. 'Ως 
Σκωτιδες εύρομεν άμέσως μεγάλην όμοιότητα 
μεταξύ τοΰ Άριστομένους καί τοΰ έθνικοΰ ήμών 
ηρωος, W allace. Άμφότεροι ώμοίαζον κατά 
την ακατάβλητου τόλμηυ, άμφότεροι ήρνήθησαν 
τήυ βασιλικήν έξουσίαυ, άμφότεροι άυεδείχθησαυ 
καθ ήυ εποχήν τά πράγματα τής πατρίδος των 
εύρίσκοντο έν θέσει άπελπιστική. Αί τύχαι άμ- 
φοτερων φέρουσι τόν αύτόν ρωμαντικόν χα
ρακτήρα. 0 Ελλην ήρως ήτο δμως κατά τοΰτο 
ευτυχέστερος τοΰ Σκώτου, διότι έν φ ό Wal
lace άπηγχονίσθη, ό ’.Αριστομένης κατώρθωσε 
νά φύγη μετά τών όπαδών του πρός τό δρος 
Λυκαιον, ένθα οί Αρκάδες τόν περιεποιήθησαν. 
Ιοΰ Άριστομένους αί περιπέτειαι έχουσι καί 
τό ποιητικόν. Δαμάγητος, ό τών 'Ροδίων βα
σιλεύς, πορευθείς είς Δελφούς, δπως έρωτήση 
τόν χρησμόν τίνα γυναίκα ώφειλε νά νυμφευθή, 
έλαβε παρά τής Πυθίας ώς άπάντησιν- "Τήν 
θυγατέρα τοΰ άνδοειοτέρου άνδρός έν Έλλάδι.” 
Καί ό Δαμάγητος ένυμφεύθη τήν τρίτην θυγα
τέρα τοΰ Άριστομένους, καί περιεποιήθη αύτόν 
κατά τά τελευταία τοΰ βίου του έτη. ’Άν καί 
τά δστά τοΰ Άριστομένους έκειντο έν 'Ρόδφ, 
τό πνεΰμά του δμως, άνήσυχον, έζήτει εύκαιρίαν 
έκδικήσεως · διό καί ύπέθεσαν δτι ήτο παρών έν 
τή έν Αευκτροις μάχη, ένθα ό Επαμεινώνδας 
έκρατει την παρά τοΰ Ί ροφωνίου παραχωρη- 
θεΐσαν αύτω άσπίδα τοΰ άποθανόντος ηρωος ώς 
τρόπαιου, τό όποιον ήδύναντο νά ίδωσιν οί Σπαρ- 
τιαται.

Τό δρος διαιρείται είς δύο κορυφάς, ών ή 
μέν είναι ή κυρίως Ίθώμη, ή δέ ή Ευα. Έ 
μονή κεΐται έπί τής δευτέρας κορυφής είς μι- 
κράν άπόστασιν άπό τής χωριζούσης φάραγγος. 
Οί Μοναχοί δέν φαίνονται σχεδόν τήν πρωίαν, 
διότι, άγρυπνοΰντες τήν νύκτα, άναπαύονται. 
Ήμεΐς λοιπόν έπορεύθημεν πρός μικράν πηγήν, 
σκιαζομένην ύπό δρυός. Άπό τής θέσεως ταύ
της εΐχομεν λαμπράν έπί τοΰ Ταϋγέτου θέαν. 
Είς τούς πρόποδας τής Ίθώμης ρέει ό Πάμισος 
ποταμός, περιστεφόμενος ύπό σειράς μικρών καί 
καταφύτων ύψωμάτων.. Ενταύθα έφανταζόμεθα 
(οχυρωμένους τούς Σπαρτιάτας καί έπιχειροΰντες 
έφοδον κατά τής υψηλής κορυφής, έφ’ ής ίστά- 
μεθα. ΊΙ Ίθώμη άντέστη έπί είκοσιν δλα έτη 
και ηλωθη τφ »24 πρ. Χρ. Η Είρα άντέστη 
έπί ένδεκα έτη καί έκυριεύθη τφ 668. Ή άντί- 
στασις τής Ειρας διευθύνετο ύπ’ αύτοΰ τοΰ Άρι
στομένους, δστις, έκραγέντος λοιμού έν Σπάρτη 
διενοήθη νά κυριεύση τήν πόλιν. Τό σχέδιον 
τοΰτο έματαιώθη ύπό προδότου. Ή διήγησις 
τού συμβάντος τούτου είναι τοσούτον ζωηρά, 
ώστε νομίζομεν δτι οι άναγνώσται ήμών θέλουσι 
μάς έπιτρέψει νά δημοσιεύσωμεν ένταΰθα τήν 
περικοπήν ταύτην έκ τοΰ Παυσανίου, σημειούντες 
δτι, κατά τήν Πυθίαν, τό φρούριον θά έκυριεύετο 
βταν τράγος ήθελε πίει ύδωρ έκ τής Νέδας. 
Ό ποταμός έφρουρεΐτο καλώς ΐνα μή προσέλθη 
τράγος, άλλά φεΰ! τράγος (άγρια συκή) έψαυσε 
διά τών κλάδων τό διαυγές τοΰ ποταμοΰ ΰδωρ.

Η ΑΑΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΙΡΑΣ.

(Ιίαυσανίου-Μεσσηνιακά Βιβλ. Δ'.)

'0 Αριστομένης καί οί Μεσσήνιοι κατεΐχον 
τήν Ειραν καί τήν χώραν μέχρι τής Νέδας. 
Κατά τινα νύκτα μεγάλη έπεσε βροχή, καί οί 
Μεσσήνιοι, κοιμώμενοι έκτος τών τειχών, εγ- 
κατέλιπον τό φρούριον. Χείμαρροι επιπτον εξ 
ούρανοΰ καί ούδαμοΰ ύπήρχε πύργος, ούδεμοΰ 
έξοχή τις τού τείχους, δπου νά προφυλαχθώσιν. 
Άλλ’ ούδέποτε ύπέθετον δτι οί Σπαρτιάται ήθε- 
λον έκκινήσει έν νυκτί άσελήνφ καί θυελλώδει. 
'0 Αριστομένης είχε πληγωθή πρό τινων ημε
ρών έν φ έσωζεν έκ τών χειρών τών Σπαρτι
ατών Κεφαλλήνα έμπορον, μεταφέροντα τας 
πραγματείας του είς τό φρούριον· ό Κεφαλλην 
ούτος τφ ήτο έντελώς ξένος. Πληγωμένος ών 
δέν ήδυνήθη νά έπιθεωρήση τούς σκοπούς, ώς 
τούτο συνήθως έπραττεν. Μεσσήνιός τις στρα
τιώτης, καταφυγών ένεκα τής βροχής είς την 
οικίαν του, ήρωτήθη παρά τής γυναικός του 
διατί έπέστρεψεν· ούτος δέ έν πάση ειλικρίνεια 
άπήντησεν δτι ή βροχή ήνάγκασεν αύτόν ώς και 
τούς λοιπούς στρατιώτας νά έγκαταλίπωσι τό 
φρούριον. Τήν άπάντησιν ταύτην ήκουσε Σπαρ
τιάτης τις, οστις, κατά τήν άπουσίαν του, είχεν 
έπισκεφθή τήν γυναΐκά του. Ούτος δέ άμέσως 
έσπευσεν είς τό στρατέπεδον τών Σπαρτιατών. 
Έπειδή δέ καί οί δύο βασιλείς ήσαν άπόντες, 
διηγήθη τοΰτο είς τόν άρχηγόν του Έμπέραμον, 
ζητών συγγνώμην δτι είχεν άναχωρήσει.

'0 Έμπέραμος, πιστεύσας τούς λόγους του, 
τον διέταξε νά όδηγήση τούς Σπαρτιάτας είς 
τήν κατά τοΰ φρουρίου έφοδον. Ό δρόμος ήτο 
κοπιώδης· ή νύξ ήτο σκοτεινή, καί ή βροχή δεν 
έπαυεν. Άλλ’ οί Σπαρτιάται έξετέλεσαν τήν 
άνάβασιν έπιτυχώς, καί διά κλιμάκων άνέβησαν 
είς τήν άκρόπολιν τής Ειρας. Οί κύνες ειδο
ποίησαν τότε διά διαρκών ύλακών τους Μεσση- 
νίους περί τοΰ κινδύνου, καί οί Μεσσήνιοι αμέ
σως έννόησαν δτι έπέστη ή ώρα τοΰ εσχάτου 
καί πεισματώδους άγώνος. "Ολοι δέν ήδυνήθησαν 
νά εΰρωσι τά όπλα των, άλλ’ έλαβον δ,τι ευρι- 
σκον ύπό τάς χεΐρας, δπως ύπερασπισθώσι τό 
μικρόν τεμάχιον τής γής, "ό όποιον εξούσιαζαν 
άκόμη. '0 Αριστομένης καί υιός του Γόργος, 
νεανίας ώσεί εικοσαετής, θέοκλος ό μαντις, και 
δύο στρατιώται όνόματι Μάντικλος καί Εύεργε- 
τίδας, ήσαν οί πρώτοι οί έννοήσαντες δτι οι 
έχθροί ήσαν έντός τών τειχών. Είδον δτι ένε- 
πεσαν είς παγίδα, άλλ’ είχον καί έλπιδα τινα. 
'0 Αριστομένης καί ό μάντις έγίνωσκον δτι δέν 
άνεβάλλετο πλέον ή καταστροφή τής Μεσσηνίας, 
διότι έπίστευον είς τόν χρησμόν τής Πυθίας· 
άλλά δέν έξεφράζοντο περί τούτου. Είσήλθον 
λοιπόν είς τήν πόλιν καί προέτρεπον πάντα Μεσ- 
σήνιον, δν άπήντων. νά έχη θάρρος καί τόλμην 
συνεκάλεσαν δέ απαντας τούς Μεσσηνίους. Άλλ 
έν καιρω νυκτός ούδέν άξιον λόγου έγένετο, διότι 
οί μέν Σπαρτιάται έμποδίζοντο μή γνωρίζοντες 
τήν χώραν καί φοβούμενοι τήν άνδρίαν τοΰ Άρι
στομένους, οί δέ Μεσσήνιοι δέν ήδύναντο νά 
λάβωσιν όδηγίας παρά τών άρχηγών των, διότι 
ή βροχή είχε σβέσει τάς δάδας δλας.

"Οταν ο έξημέρωσεν, ό Αριστομένης καί ό 
θέοκλος έπειράθησαν νά διεγείρωσι τήν τόλμην 
τών Μεσσηνίων· ούτοι δέ άκούσαντες τούς έν- 
θαρρυντικούς λόγους έπετέθησαν κατά τών Σπαρ
τιατών. Καί αύταί αί γυναίκες έξήλθον τών 
οικιών κρατοΰσαι άγγεΐα καί ^ίπτουσαι αύτά 
κατά τών έχθρών. Άλλ’ ή βροχή μεγάλως 
παρεκώλυεν αύτάς. Ειτα δέ έλαβον δπλα εις 
χεΐρας καί έκέντων έτι μάλλον τό θάρρος τών 
άνδρών, οιτινες έβλεπον αύτάς προτιμώσας ν απο- 
θάνωσιν ή νά αίχματωλισθώσι παρά τών Σπαρ

τιατών. Άλλ’ ό θεός έχυνε διαρκείς χειμάρρους 
υδατος μετά βροντών καί άστραπών. I οΰτο ένε- 
θάρρυνε τούς Σπαρτιάτας. πιστεύοντας δτι ό 
θεός ηρχετο έπίκουρός των. καί έπειδή αί άστρα- 
παί διευθύνοντο πρός τά δεξιά, ό μάντις αύτων 
"Εκατος τοΐς εξήγησε τοΰτο ώς άρ ιστόν οιωνόν. 
Ό άνήρ ούτος μετεχειρίσθη τό έξης στρατήγημα- 
Οί Σπαρτιάται ήσαν κατά πολύ άνώτεροι τόν 
άριθμόν έπειδή δέ ή έπίθεσις δέν έγίνετο έν 
τάξει, μαχομένου έκάστου είς άλλο μέρος τής 
πόλεως, ό "Εκατος διέταξε τινάς τών άνδρών νά 
μεταβώσιν είς τό στρατόπεδο·» καί έκεΐ ν’ άνα- 
παυθώσιν, ώστε τό εσπέρας νά προσέλθωσι πάλιν 
ζωηροί καί εύτολμοι καί ν’ άνακουφισωσι τους 
μείναντας. Οΰτως ήθελον πολεμήσει μέ περισ- 
σοτέραν επιτυχίαν. Ή άπελπισια τών Μεσση
νίων ήτο μεγάλη, ήναγκασμένων δντων νά άγω- 
νίζωνται αιωνίως πρός νέους έχθρους, κεκοπια- 
κότων, άΰπνων, άσίτων. Αί γυναίκες άσυνεί- 
Οιστοι είς τήν σκληραγωγίαν τών πολέμων ήσαν 
έντελώς καταβεβλημένα1.. I ότε ό θέοκλος προσ- 
ελθών πρός τόν Αριστομένη, τφ είπε·

— Τί μάτην κοπιας; Προώρισται ή Μεσσηνία 
νά πέση. Ή Πυθία προεΐπεν ήμΐν τήν κατα
στροφήν καί ή άγρια συκή έπιεν έκ τοΰ υδατος 
τής Νέδας. Ό θεός άπεφάσισεν, έγώ ν’ άπο- 
θάνω μετά τής πατρίδος μου. Σώσον σύ τούς 
Μεσσηνίους καί σεαυτόν!

Είπών ταΰτα ώρμησε κατά τού εχθρού, κραυ
γάζω ν ·

— Δέν θά χαρήτε διά παντός τήν χώραν 
τών Μεσσηνίων!

Καί έφόνευσε τούς άνθισταμένους αύτω· άλλά 
καί αύτός μετ’ όλίγον έπλήγη θανατηφόρως καί 
άπέθανεν, έμπλήσας τήν ψυχήν του μέ τόν φόνον 
τών έχθρών του.

Ό ’Αριστομένης τότε συνεκάλεσε τούς στρα
τιώτας του, διέταξεν αύτούς νά παραλάβωσι τάς 
γυναίκας καί τά τέκνα των καί ν’ άκολουθήσωσιν 
αύτόν. Ό Έμπέραμος καί οί Σπαρτιάταςάφησαν 
αύτούς ν’ άπέλθωσιν άνενόχλητοι, φοβούμενοι 
τήν μανίαν καί τήν άπελπισίαν τών ήττηθεντων. 
Καί ό μάντις "Εκατος οΰτως έπέβαλεν αύτοΐς 
νά πράξωσιν.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΥΣ.
II 

'ϊπό Dr. Ε. Weil.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Είσί τφ δντι ολίγοι πάσχοντες κατά τά ώτα 
οιτινες καίτοι ούδεμίαν έκαμον χρήοιν δλων τών 
ρηθέντων μέσων, έν τούτοις έφήρμωσαν όλίγιστα 
έκ τούτων, πριν ή προσέλθωσι τφ ιατρφ, και 
συχνάκις, πρός μεγίστην αύτών βλάβην, παραμε- 
λούσι τόν κάλλιστον χρόνον.

Ούδέν πλέον πραγματικώς υπολείπεται τφ 
ίατρώ ή νά εϊπη· "Δέν δυνάμεθα πλέον νά σας 
βοηθήσωμεν ίσως τήν πρόοδον τής νόσου δυνη- 
θώμεν ν’ άναστείλωμεν. Έάν προσήρχεσθε ένω- 
ριτερον . . .1

Τά αύτά δυστυχώς έχει άφορμήν ό ιατρός 
νά λέγη σχεδόν καθ’ έκάστην. Πλεΐστοι φέρον- 
τες τοιαύτας παθήσεις πρό έτους ή προ δεκαε
τίας, προσέρχονται είς τόν ιατρόν έπειδή ηδη 
ένοχλοΰνται καθ’ υπερβολήν. Δέν σπεπτονται 
πρός τούτοις δτι πεπαλαιωμέναι παθήσεις, άφού 
προϊόντος τού χρόνου έσχηματίσθησαν είς τό 
δργανον αί μέγισται άλλοιώσεις, συνήθως δεν 
είναι ίαταί, τόσφ μάλλον είς τό ους δσφ καί 
είς έτερα μέρη τοΰ σώματος. Εαν οί εν λόγφ 
πάσχοντες έγκαίρως παρουσιαζοντο, ηδυνατό τις 
νά βοηθήση τούτους, καί πλεΐστοι θά έξησφα- 
λίζοντο έκ τών βαρυτέρων παθήσεων.

Οί νεώτεροι χρόνοι έδωσαν είς τάς χεΐρας 
τού ιατρού μεθόδους έρεύνης, αΐτινες καθιστώσιν 
αύτφ δυνατόν τήν τε έδραν και το είδος τής 
νόσου είς τάς πλείστας τών περιπτώσεων τα
χέως νά διαγιγνώσκη, καί τά κατάλληλα μέσα 
νά έφαρμόζη, ατινα συχνά όντως λαμπρώς 
ένεργώσι.

Ή διά τοΰ κατόπτρου π. χ. έξέτασις — 
ύπό τοΰ Tkoltsch κυρίως έν τή τών ώτων θε
ραπευτική είσελθούσα — δεικνύει ήμΐν έκ πρώ
της δψεως έάν είς τό ούς ύπάρχη σκλήρυνσις 
τής κυψέλης, χωρίς νά συντελώμεν είς τήν έπαυ- 
ξησιν τών άλγηδόνων διά κινδυνωδών δοκιμασιών 
διακλύζοντες τό ούς δι’ υδατος. Τό κάτοπτρον 
δεικνύει ήμΐν άμέσως, έάν πόνοι κατά τό ους 
προέρχονται είτε έκ δοθιήνος είτε εκ βαθυτέρας 
νόσου. Δεικνύει ήμΐν ένδεχόμενον άλλότριον 
σώμα είς τό ούς, καί έπιτρέπει ήσύχως και 
ακριβώς νά έξετάζωμεν τοΰτο. Δι’ αύτοΰ όδη- 
γούμενος δύναταί εύκόλως ό ιατρός νά έπιλαμ- 
βάνηται έγκαίρως τοΰ ώτός, ν’ άπομακρύνη τα 
έκ τής κυψέλης έμβολα καί τ’ άλλότρια σ<ύ- 
ματα, νά έντέμνη δοθιήνας έάν ούτοι είσίν ώρι- 
uoi, βπάς έν τφ τυμπάνφ διά βάτης ή δια 
τεχνητής μεμβράνης ν’ άποκλείη, μυκητώδεις 
έκβλαστήσεις, ή άλλως πολύποδας καλου- 
μένους, νά έπικαίη ή ν’ άπομακρύνη, καί οΰτω 
καθεξής.

Οί νεώτεροι χρόνοι έγνώρισαν ήμΐν έπίσης 
τήν σχέσιν μεταξύ τών νοσημάτων τοΰ φάρυγγος 
τής ρινός καί τών ώτων. Γνωρίζομεν ήδη δτι 
δέν έπιτρέπεται ήμΐν νά έξαρκώμεθα απλώς είς 
τήν θεραπείαν τού ώτός, άλλ’ δτι πρεπει να 
φροντίζωμεν καί περί τής θεραπείας τοΰ φά
ρυγγος, τής ρινός, καί οίονεί περί όλοκλήρου 
τού σώματος.

Έκ τών τοπικών μέσων, ών έμνήσθημεν, καί 
ατινα συνήθως έπιτυχώς άνύουσι, πλήν τοΰ κα- 
θετηρισμού τής Εύσταχείου σάλπιγγος, ύπό τού 
Γάλλου Gayot τό πρώτον έφευρεθέντος κατά 
τό 1784, έχομεν είσέτι δύο ν’ άναφέρωμεν· Ιήν 
τεχνητήν τοΰ άέρος είσώθησιν, καί τήν 
αντισηπτικήν μέθοδον, ή τήν μέθοοον τοΰ 
διατηρεΐν τά τραύματα καθαρά, ύπό τοΰ “Αγγλου 
Lister έν τή Ιατρική είσαχθεΐσαν. Αί δύο 
αύται τελευταία1, μέθοδοι έπήγασαν έκ τών νεω- 
τάτων χρόνων.

Ή τεχνητή τοΰ άέρος είσώθησις (Luft- 
(louche), έφευρέθη ύπό τοΰ Polizeb έν Βιένη, 
ή δ’ αντισηπτική μέθοδος είσήχθη κυρίως 
έν τή τών ώτων θεραπευτική ύπό τού έν Μο- 
νάχφ Bezold.

Ή τεχνητή τοΰ άέρος είσώθησις συ- 
νίσταται έν τούτφ · διά τίνος άπιοειδοΰς έξ έλα- 
στικοΰ κόμμεως κύστεως μετά στομίου, ωθείται - 
ό άήρ είς τήν [>ΐνα μετά συριγμοΰ τίνος ή 
φθόγγου. '0 άήρ δέν έπιστρέφει, ούτε δύναταί 
διά τής καταπόσεως, τής όμιλίας ή τής κραυ
γής, καί οΰτω φέρεται είς τήν Εύστάχειον 
σάλπιγγα, καί έκεΐθεν είς το κοίλωμα τοΰ 
τυμπάνου. Ή βλέννη, ήτις τυχόν εύρίσκεται 
συνηθροισμένη, έξωθεΐται, καί τό τύμπανον έπα- 
νέρχεται είς τήν κανονικήν αύτοΰ θέσιν. Έάν 
πΰον ύπάρχη έν τφ κοιλώματι τοΰ τυμπάνου, 
καθ’ ήν περίπτωσιν τό τύμπανον είναι διάτρητον, 
έκφυσαται.

'0 καθετηρισμός, δν μόνον πεπειραμένη χειρ 
δύναταί νά έκτελέση, συνίσταται είς τήν εισα
γωγήν λεπτοτάτου καθετήρος δια τής ρινος εις 
τήν Εύστάχειον σάλπιγγα ■ αντικαθίσταται δ εις 
πλείστας περιστάσεις διά τής τεχνητής τού αέρος 
ένέσεως τοσούτον έπιτυχώς, ώστε ήδη σχεδόν 
έκαστος δύναταί νά έκτελέση ταύτην καθοδη
γούμενος μεθοδικώς.

Ή παρά τφ λαφ έμφύσησις τών παρειών διά
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τή; άποφράξεως τής ρινός διά των δακτύλων, 
είναι παρομοία πράξις· καί ενταύθα πιέζεται 
αήρ εις τό κοίλωμα τοΰ τυμπάνου. Έν τούτοι; 
ή απόπειρα αυτή δεν επιτρέπεται εϊ; γέροντα; 
καί εί; έπιρρεπεΐς εί; εγκεφαλικά; υπεραιμίας, 
καθόσον πολλάκι; επέρχονται στάσεις αίματος.

Δευτέρα νίκη τών νεωτέρων χρόνων είναι, 
ώς εΐπομεν, καί ή έφαρμογή αντισηπτικών 
μέσων, καθιστώντων δυνατήν τήν θανάτωσιν τών 
μυκήτων, τήν βελτίωσιν, καί αύτήν είσέτι τήν 
θεραπείαν τής ωτόρροιας, και κατά μέγα μέρος 
και αυτής τής πεπαλαιωμένης, και υπό τινας 
εύνοϊκάς περιστάσεις τήν διά τοΰ χρόνου έντελή 
άπόφραξιν τής εν τω τυμπάνφ ύπαρχούσης οπής.

’Οπή τις έν τώ τυμπάνιρ δεν είναι βεβαίως 
τόσον ευχάριστος, άλλ’ ούχί, ώσπερ ή κοινή 
γνώμη λέγει, και άνιάτος, και κατ’ ανάγκην 
έπέρχεται κώφωσις.

' Η ιδέα αυτή είναι τοσοϋτον έρριζωμένη, 
ώστε άναγγέλοντες εις τούς πάσχοντας περί 
υφιστάμενης διατρήσεως τοΰ τυμπάνου, άκούομεν 
συνήθως τήν έ·ής φράσιν· δέν είναι δυνατόν νά 
έχη ουτω, ακούω κάλλιστα.

Άνεφέρομεν ήδη δτι δυνάμεθα ν’ άκούωμεν 
καλώς καί άνευ τυμπάνου, καθόσον ή ακοή δέν 
γίνεται διά τούτου, εΐμή διά τών ακουστικών 
νεύρων, καί μάλιστα ένιαχοΰ ή ακοή άνευ τυμ
πάνου είναι όξυτέρα ή μετά τούτου. '0 δ’ ια
τρό; συχνότατα είναι ήναγκασμένος προ; βελ- 
τίωσιν τής ακοής νά διάτρηση τό πεπαχυμένον 
καί μή δονούμενον πλέον τύμπανον, καί λυπεϊται 
μόνον, διότι ή τοιουτότροπος τεχνητή όπή δέν 
θά παραμείνη έπί πολύ, καθόσον ταχέως θά 
έπουλωθή.

'Ως βλέπει τις, ή’Ιατρική διά τάς παθήσεις 
τών ώτων τάς ούχί τόσον πεπαλαιωμένος, έχει 
έλλόγους μεθόδου; ή νά καταπολέμηση ή νά 
μετριάση. "Οτι δ’ απαιτείται κατάλληλο; δίαιτα 
εις τά έν λόγιρ νοσήματα ώς καί εί; πάσαν 
άλλην νόσον, τούτο εννοείται οΐκοθεν. Οί πά- 
σχοντε; δφειλουσιν οσον οίον τε ν’ άπέχωσιν 
απάντων τών ερεθιστικών, νά τηρώσι μέτρον εις 
τε τήν βρώσιν καί πόσιν, νά φροντίζωσι δπως 
τήν κοιλίαν έχωσι λελυμένην, ν’ άπβφεύγωσι τόν 
μεμολυσμένον άέρα, δλους τοΰ; ισχυρούς καμά
τους, ιδία δέ τούς συχνού; κυπτασμού; · ένιαχοΰ 
είναι έπάναγκες ν’ άλλάζωσι τήν εαυτών δια
μονήν, καί, καθ’ α δ’ ή πείρα διδάσκει ήμϊν, 
ούκ όλίγοι πάσχοντες κατά τά ώτα έβελτιώθησαν 
διά τή; διαμονής εις ξηρού; καί υψηλούς τόπους, 
ένώ ή διατριβή τούτων εί; καθύγρου; αείποτε 
έπέφερε τήν χειροτέρευσιν τής καταστάσεώ; των.

Επίσης έναντίον τών πεπαλαιωμένων πα
θήσεων, καθ’ ών ό ιατρό; δέν δύναταί τι νά 
πράξη, ούχί σπανίως προσήκων βίο; μεγάλως 
ωφελεί. Τά δ’ έν τή περιπτώσει ταύτη, έλαια 
τών ώτων, καθαρκτικά τοΰ αίματος, κ.τ.τ. 
ατινα τοσοϋτον άγυρτικώ; διά τών εφημερίδων 
συνιστώνται, δυστυχώ; ή χρήσις αύτών είναι 
σοΧνή> ό πάσχων δοκιμάζει τούτο ή εκείνο 
το φάρμακον, ώ; έπί το πολύ προς βλάβην τοΰ 
βαλαντίου καί τής ύγείας αυτού.

’Εάν ή βελτίωσι; τή; βλάβη; τοΰ ώτός δέν 
είναι δυνατή, πρέπει άμέσω; νά έθίσωμεν τόν 
πάσχοντα ίνα έκ τοΰ στόματος κατανοή, καί νά 
μιμήται τοΰ όμιλοΰντος, — καί έν ανάγκη τή 
βοήθεια διδασκάλου τινό;· — ινα δέ μή έπί 
μακρόν στενοχωρήται, νά προμηθεύσωμεν αύτω 
καί κατάλληλον ακουστικόν κέρας. ΙΙλεΐστοι 
πάσχοντες δυσηκοΐαν, εί; τοσοϋτον βαθμόν τε
λειοποιήσει»; φθάνωσιν, ώστε δύνανται κάλλιστα 
νά συνδιαλέγωνται μετά τών πέριξ, και πολλάκι; 
τοσοϋτον καλώ;, ώστε ή πάθησί; των σχεδόν · 
παραβλέπεται.

'Ως προ; τήν έκλογήν τών άκουστικών κερά

των έχει τις νά σκεφθή οτι έκαστον κέρας δέν 
εφαρμόζεται εις έκαστον, βτι έπί μακρόν χρόνον 
πρέπει νά δοκιμάζη τις τούτο έως ου τό κατάλ
ληλον άνεύρη, καί βτι συνήθως έν άπλοΰν κέρας 
έξυπηρετεΐ κάλλιον ή τά πολυδάπανα ’Αμερι
κανικά Ausiphone καί Dentaphone.

Άλλ’ αντί πάσης θεραπείας κάλλιον 
ή θ ε λ ε ν ε ί σ θ α ι ή από τών νοσημάτων π ρ ο - 
φυλαξις! Τούτο δύναται νά λέχθή καί διά τό 
ούς, ώ; καί εί; τάς άλλα; νόσους, δπερ καί 
θερμώς συνιστώμεν.

’Εάν τι; τό ούς θέλη νά διατηρή υγιές, πρώτη 
φροντίς είναι νά ζή νυχθημερόν εις καθαρόν καί 
έλεύθερον κονιορτοΰ άέρα, νά προφυλάττηται 
τών κορυζών, τών κατάρρων καί τών σκληρύν
σεων τής κυψελίδος, νά γυμνάζη τό σώμα διά 
λουτρών ή ψυχρών εντριβών, νά φέρη πάντοτε 
ύπόδεσιν θερμήν, ν’ άποφεύγη οσον οίον τε τό 
καπνίζειν, τά οινοπνευματώδη ποτά, καί τά κε- 
καρυκευμένα φαγητά, ΐνα ούτω διατηρή ύγιά 
καί τόν φάρυγγα. Εί; ύφισταμένην κόρυζαν ή 
κατάρρουν τοΰ φάρυγγος συνισταται μεγάλως ή 
διατήρησις θερμότητος, οί συχνοί άναγαργαρι- 
σμοί, καί ένίοτε ή έμφύσησις τών παρειών διά 
τής άποφράξεως τής ρινός, ΐνα ουτω ή Εύστά- 
χειος σάλπιγξ διατηρείται έλευθέρα. ’Εάν οί 
καταρροι ούτοι έπιμένωσι, συνιστώ ινα ώς τά
χιστα οί πάσχοντες συμβουλεύονται ιατρόν, διά 
νά έμποδίση, δπως τά νοσήματα ταΰτα χρονί- 
σωσιν, οπότε ή μετάβασις τούτων εις τό ούς 
σπανίως καθυστερεί.

Ιό ούς δέον νά προφυλάττηται έκ ψόφων καί 
αλωνισμών ισχυρών. "Ανθρωποι οιτινες έκτίθεν- 
ται εις λίαν ισχυρούς ψόφους, άπόλλυσιν εύκό
λως τήν όξεΐαν αύτών ακοήν, ώς π. χ. οί πυοο- 
βοληταί. Ή άπόφραξι; τών ώτων διά βάτης 
ώφελεΐ μεγάλως ενταύθα.

Η άπόφραξι; τών ώτων συνισταται επίσης 
και εις τα λουτρά προς παρεμποδισμον τής είσορ- 
μήσεως τοΰ υδατος. ΙΙλεΐστοι συνειθίζουσιν 
όπόταν νίπτωνται, νά ρίπτωσιν όσον τό δυνατόν 
περισσότερον ύδωρ εις τό ούς, ούχί βεβαίως προς 
όφελος των, αφού το ψυχρόν ύδωρ εις τό ου; 
βλάπτη. Όπόταν δέ θέλωμεν νά καθαρίσωμεν 
τα ωτα, το καλλιστον μέσον είναι διά μικρού 
τίνος τεμαχίου σπόγγου, δπερ εις έκαστον κωμ- 
μωτηριον επι τω σκωπω τούτω εύκόλως δύναταί 
τις νά εύρη.

Έπεθύμουν ν’ άποτρέψω υμάς καί έκ τών 
διηνεκών διά βάμβακος βυσμάτων τών ώτων, 
καθόσον δι’ αύτών τά ώτα καθίστανται μαλθακά 
και εύερέθιστα. Οι κατά τό ούς κόλαφοι, οιτινες 
συνήθως ώς συνέπειαν έχουσιν ρήγμα έν τώ 
τυμπάνιρ ή βλάβα; τής άκοής, φυσικά πρέπει 
νά έμποδίζωνται. ’Επίσης έκ τών πολλών έρε- 
θισμών εις τό ούς, διά καρφίδων τής κόμης, 
μολυβδοκονδύλων κ. τ. τ. οφείλει τις νά προφυ- 
λαττηται, καθοσον ούχί σπανίως γίνονται πρόξενοι 
μεγάλων τραυματισμών.

Η εισαγωγή άλλοτρίων σωμάτων, ώς λιθα- 
ριων, πυρήνων όπωρών, πίσων, κ. λ. τών τόσον 
αγαπητών εις πλεΐστα παιδία, είναι λίαν έπι- 
κινδυνα εις το ους. Αλλ’ έπικινδυνωδέστερον 
ακόμη τών άλλοτρίων σωμάτων είναι τά μέσα 
δι’ ών προσπαθοΰσι νά έξαγάγωσι ταύτα. Εύρί- 
σκεται τι εις το ους, άφες, κάλλιον, τήν ύπόθεσιν 
άνεξέταστον μέχρι τής άφίξεως τού ιατρού, ή το 
πολύ κατάβρεξαν αύτό διά χλιαρού υδατος.

Αφού ή γένεσις τών βλαβών τής άκοής διά 
τής βραδείας καί άνεπαισθήτου αύτών άναπτύ- 
ξεως εύκόλως παραβλέπεται, συνιστώ, έαυτόν τε 
καί τούς οικείους, δπως έξετάζηται ή ακοή από 
καιρού εις καιρόν. ΙΙρός τούτο θέτομεν τόν πά
σχοντα εις τινα γωνίαν μέ έστραμμένον τό πρό- 
σωπον, παραγγέλλοντες αύτω νά κρατή κεκλει- 

σμένα άλληλοδιαδόχως τά ώτα (το έν μετά τό 
άλλο), καί νά έπαναλαμβάνη τάς λέξεις ας 
αύτω ψιθυρίζομεν- — από 20—25 μέτρων άπό- 
στασιν τό ύγιέ; ούς ακούει τούς ψιθυριζομένους 
λόγους — δυσηκοΐα ανακαλύπτεται ταχέως. 
Διά τούτου τοΰ μέσου δύναταί τις έγκαίρω; νά 
καταφεύγη εις ιατρικήν βοήθειαν, διά νά προ- 
λαμβάνη τήν πρόοδον τοΰ κακού.

(Έκ τοΰ Γερμανικού.)

Η Ν1ΙΣ0Σ ΤΟΥ ΡΟΒΙΝΣΩΝΟΣ.
(Μετά δύο εικόνων, δρα οελ. 309.)

Τις δέν άνέγνωσε τάς περιπέτειας τοΰ 'Ρο- 
βινσώνο; Κρούσου, τοΰ ναύτου έκείνου, δστι; 
ναυαγήσας καί ριφθεΐ; έπί έρήμου νήσου, διέ- 
μεινεν έπί έτη πολλά έκεΐ; Τις δέν ένθυμεΐται 
εκ τής νεανικής του ήλικίας μέ πόσον ένδια- 
φέρον παρηκολούθει τόν έρημίτην έκεΐνον εις 
τας εκδρομά; του, καί έμάνθανε τά τοΰ καθη
μερινού αύτοΰ βίου;

Η έρημος έκείνη νήσος, ή πολυχρόνιος τοΰ 
παραδόξου άνδρός διαμονή, ήτο ή νήσος Ίωάννου 
Φερνανδου, κοινώς γνωστή ύπό τοΰ όνομα τής 
νήσου τοΰ 'Ροβινσώνος, καί κειμένη έν τω Ειρη
νικά» Ώκεανω προ; δυσμά; τής Χιλής. ΊΙ νήσο; 
είναι μικρά· μόλις έχει δώδεκα χιλιομέτρων 
μήκος, είναι εί; άκρον ορεινή, καί μόλις προ; 
νότον έπιπεδούται ολίγον. Τό ύψηλότερον αύτής 
σημεΐον είναι τό λεγόμενον "Όρο; τοΰ άκμωνο;” 
εχον ύψος τριακοσίων ποδών καί δύσβατον εις 
άκρον, διότι συνισταται έκ πετρώδους τειχώμα- 
τος, άποτόμως άνερχομένου. Έν άρχαιοτέρα 
^ποΖΪ ή ^ή30; «ύτη ήτο έντελώς άκατοίκητος· 
περί τά μέσα τής παρελθούσης έκατονταετηρίδος 
ανήκε τοΐς Ισπανοί;, οιτινες είχον έν αύτή εί
δος ναυστάθμου, διότι καί σήμερον άκόμη εύ- 
ρηνται ισπανικά τηλεβόλα κεχωσμένα έντό; τής 
άμμώδου; παραλίας. Κατόπιν, δτε ή έπαρχία 
τής Χιλής άπεσπάσθη άπό τής Ισπανία; 
ήλθε καί ή νήσο; τοΰ 'Ροβινσώνος εί; τήν

,ς, περι- 
έξου- 

καί έγένετο τόπος διαμονής 
Έν νυκτί τινι οί κατά- 

έσφαξαν τούς 
τών μικρών λέμβων 

τήν ύπηρεσίαν τών 
τήν παραλίαν 

Η απόπειρα δμως άπέτυχε, 
τι περί τής τύχης τών λέμ- 

πάσαν πιθανότητα άνετρά- 
καί οί έν αύταΐς όλοι 

Σήμερον ή νήσος ένοικιάσθη παρά 
', τού κυρίου Ί’ώτ, άντί 10 χιλ. 

ετησίως. Ό ένοικιαστή; μισθώσας 
εκμεταλλεύεται τά δάση, καλ-

φύλακά;
»

σίαν τής Χιλής, 
διά τούς καταδίκους, 
δικοί έστασίασαν, 
έπεβιβάσθησαν έπί 
τινες ήσαν έκεΐ διά 
λακών, καί διευθύνθησαν εί. 
Περουβίας. 
ουδέποτε έγνώσθη 
βων τούτων· κατά __
πησαν ένεκα τρικυμία; 
έπνίγησαν. 
τίνος Ελβετού, 
φράγκων 
είκοσιν έργάτας 
λιεργεΐ διάφορα χορταρικά καί πωλεΐ εί; τήν 
αγοράν τής πόλεως Βαλπαραίζου τά έκ τής 
νήσου εξαγόμενα αιγοδέρματα. Καί παστού; 
ιχθύ; ήρςατο εσχάτως εξάγων ό φιλόπονο; ούτο; 
κτηνοτρόφος καί γεωργός.

Όσω ορεινή καί αν φαίνεται έκ πρώτης δψεως 
ή νήαο:, τόσιρ εύφορον είναι το έδαφος της, 
τόσιρ πλούσια ή φυτεία της. Κολοσσιαίοι μύρ
τοι, ροδακινέαι, σταφυλαί γλυκύταται, κερασέαι 
και αλλα όπωροφορα δένδρα, τά όποια έφύτευσεν 
ό ενοικιαστής άφθονους παράγουσι καρπούς· 
πηγαι δε πολλαί παρέχουσι διαυγέστατον πό
σιμον ύδωρ. Βεβαίως τοιαύτη ήτο ή φύσις τής 
νήσου καί έν άρχαιοτέρα έποχή, καί ή διαμονή 
έν αύτή δέν θά ήτο τόσον κακή.

Τφ 1704 ό διάσημος Άγγλος περιηγητή; 
Dampieb άπεβίβασεν εις τήν νήσον ταύτην ένα 
άπειθήσαντα ναύτην, όνόματι ’Αλέξανδρον Σελ- 

των
*■»αι- 

φυ- 
τής 
καί

κίρκ, δστι; έγένετο τό πρότυπον τοΰ 'Ροβινσώνο; 
καί ου μνείαν ποιεί καί ή εξής έπί τής νήσου 
σωζομένη έπιγραφή· "Εί; άνάμνησιν τοΰ ’Αλε
ξάνδρου Σελκίρκ έκ Αάργου τής Σκωτίας, δστις 
"διέμεινεν έν τή νήσο» ταύτη έν έν- 
"τελεί άπομονώσει έπί τέσσαρα ετη 
"καί τέσσαρα; μήνας. Ό ναύτη;
"ούτος τοΰ πλοίου "Οί πέντε λιμένε;” 
“έχοντο; 96 τόννων χωρητικότητα 
"καί δώδεκα κανόνια, άπεβιβάσθη 
"ενταύθα έν έτει σωτήριο» 1704 καί 
"παρελήφθη τή 12 Φεβρουάριου 1709 
"παρά τοΰ πολεμικού πλοίου. " Ο 
"δούξ·” Άπέθανε δέ ώ; υποπλοίαρχος 
"τοΰ βασιλ. ναυτικού έν έτει 1723, 
"έν ήλικία 47 έτών. ΤΙ πινακί; αύτη 
"άνηρτήθη πλησίον τής καλύβης τοΰ 
"Σελκίρκ έν έτει 1868 ύπό τοΰ πλοι
άρχου ΓΙώβελ καί τών άξιωματικών 
"τοΰ βασ. πλοίου. “Ιό Τοπάζιον.” 
Έκ τών δύο ήμών εικόνων ή μέν 
παριστφ τήν δλην νήσον, ή δέ τήν 
πενιχράν καλύβην, έν ή ό Σελκίρκ 
έζησε τέσσαρα έτη έν έντελεΐ άπο- 
μονωαει.

Περιηγητή; έπισκεφθείς κατά τό 
παρελθόν έτο; 1883 τήν νήσον τοΰ 
'Ροβινσώνος ουτω περιγράφει τά; έν- 
τυπώσει; του· Μεγάλην ήσθανόμην 
ήδονήν περιπατών έν μέσω τή; 
πυκνή; έκείνη; φυτεία; καί τών -----
δασωδών υψωμάτων. ’Ενώπιον μου 
ιστατο ό 'Ροβινσών τών παιδικών

Η ΝΗΣΟΣ ΤΟΤ ΡΟΒΙΝΣΩΝΟΣ.

μου χρόνων. Έκάθησα έπί μεγάλη; πέτρας, 
ώς έκάθητο πολλάκι; καί ό έγκατελειμμένο; 
Σελκίρκ καί τό βλέμμα μου περιεστρέφετο ποτέ 
μέν προς τάς άποτόμους τών δρέων κορυφάς, 
ποτέ δέ πρός τήν θάλασσαν, ήτις άφρίζουσα 
έθραύετο πρό τών ποδών μου έπί τών βράχων. 
Τό θέαμα ήτο μαγευτικόν ή ηρεμία βαθεΐα 
Όλίγιστα είδον έν τή νήσφ πτηνά, καί έν γένει 
ή ήσυχία έκείνη μή ένέπνεεν είδος τρόμου — 
έσυλλογιζόμην πώς ήτο δυνατόν άνθρωπο; νά 
ζήση μόνο; έπί τέσσαρα δλα έτη — αίφνης 

ήκουσα φωνήν- ήτο ή φωνή τοΰ ξενιζοντος με 
φίλου, δστι; μέ προσεκάλει εί; τό γεύμα έν τφ 
μικρω καί άναπαυτικφ οικίσκω του. Γοτε έν- 
νόησα πόσον ό άνθρωπος εχει αναγκην τοΰ αν-

Η ΚΑΛΤΒΗ ΤΟΤ ΡΟΒΙΝΣ52ΝΟΣ.

Ορώπου, καί πόση μαγεία ένυπάρχει εν τή συν
αναστροφή τών όμοιων μας. Και έν μεσφ τής 
άμιμήτου ταύτης φύσεως ό δυστυχής Σελκίρκ 
διήλθε βεβαίως ώρα; έσχάτης άδημονία; καί 
άπελπισίας!

Η ΑΙΩΡΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΕΝ ΣΤΟΚΟΑΜΗι.
(Μετά είκόνος, ϊρα σελ. 312.)

ΊΙ συνοικία Mosebake (τό ορο; τοΰ Μωϋ- 
σέω;) έν Στοκόλμη κεΐται έπι υψώματος τριά- 

κοντά πέντε μέτρων ύπεράνω τής πόλεως, δπερ 
ούσιωδώς παρεκώλυε τήν συγκοινωνίαν. Καί 
αύτοί οί ξένοι, οί τήν Στοκόλμην έπισκεπτό- 
μενοι, σπανίως έπεχείρουν τήν κοπιώδη άνάβασιν, 

άν καί έκ τοΰ ύψους έκείνου ώραΐον 
έξετυλίσσετο ένώπιον αύτών πανό
ραμα έπί τή; πόλεως καί έπί τών 
πέριξ λιμνών. Επόμενον άρα ήτο 
δτι ή εΰρεσι; τρόπου καταλλήλου 
προς διευκόλυνσή τής συγκοινωνία; 
ήθελε μεγάλως εύχαριστήσει τούς 
κατοίκους καί καταστή πηγή κερ
δών διά τόν εύρέτην. Έν έτει 1881 
ό λοχαγό; Λίνδμαρκ έζήτησε παρα
χώρηση» προς κατασκευήν καταλ
λήλου μηχανήματος· ή παραχώρη- 
ot; τω έγένετο, καί κατά Μάρτιον 
1883 ή νέα αίωρητική μηχανή 
(ascensoir) παρεδόθη εις τήν χρήσιν 
τοΰ κοινού, άφ’ ου τήν πρώτην άνά- 
βασιν έπεχείρησεν αύτός ό βασιλεύ;

• μετά λαμπρά; συνοδείας.
ΊΙ αίωρητική μηχανή, ήν οί κά

τοικοι τής Στοκόλμης ώνόμασαν δια 
τή; δλως νέας όνομασίας hissen, έκ 
τοΰ ρήματος liissa, δπερ σημαίνει 
ύψώ, αίωρώ, είναι κατεσκευασμένη 
έκ λεπτών, κομψών άλλά στερεωτα- 
των ράβδων σφυρηλατημένου σιδήρου· 
Έντφ μέσο» ύψοΰται είδος σωλήνος ή 

____  φρέατος μέτρων τριάκοντα πέντε, έν φ 
άνέρχονται καί κατέρχονται δύο κιβώ
τια, δυνάμενα νά περιλάβωσι 15 άν- 

θρώπους. Τά κιβώτια ταΰτα όμοιάζουσι πρό; δω
μάτια, καλώς δι’ έπίπλων διηυπρεπισμένα. Η 
άνύψωσις καί καταβίβασις τών αίωρουμένων τού
των δωματίων γίνεται διά μέσου ισχυρού γερα
νού, κινουμένου ύπό άτμοκινήτου καί ύδραυλικής 
μηχανής· ή ταχύτης είναι έν μέτρον κατά δευ- 
τερόλεπτον. Εις τό άνω μέρος τοΰ φρέατος τού
του είναι ξενοδοχεΐον μέ δύο μεγάλους έξώστας, 
δθεν ή θέα είναι ώραιοτάτη. ’Από τών έξωστών 
τούτων διευθύνεται τις πρός τήν γέφυραν, ήτις 
οδηγεί πρός τήν ύψηλήν συνοικίαν. Κατά μέσον 
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δρον τρισχίλιοι άνθρωποι μεταχειρίζονται καθ’ 
έκάστην το μέσον τούτο- ή τιμή διά τήν άνά- 
βασιν είναι περίπου 8 λεπτών τού φράγκου, και 
διά τήν κατάβασιν 5 λ. Κατά τδν υπολογισμόν 
τούτον αί εισπράξεις τού έτους θ’ άνέλθωσιν εις 
86 χιλ. σουηδικών φλωρινίων ■ έπειδή δέ ή έτη- 
σία δαπάνη δέν ύπερβαίνει τάς 36 χιλ., τδ κα
θαρόν κέρδος τής έπιχειρήσεως έσεται περίπου 
50 χιλιάδων φλωρινίων, ικανοποιούν πληρέστατα 
τά δαπανηθέντα.

ΧΩΡΙΚΟΙ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ
μεταβαίνοντες έν καιρίρ χειμώνος εις τήν 

έκκλησίαν.

(Μετά είζόνο;, δρα οελ. 312.)

Εις τά δρεινά τής Βαυαρίας μέρη, ένθα ό 
χειμών είναι συνήθως μακρδς καί δριμυς, ό βίος 
είναι άρκούντως περιωρισμένος και μονότονος 
κατά τούς χειμερινούς μήνας- αί μέν γυναίκες 
δλίγον έξέρχονται τής οικίας έργαζόμεναι έν 
αύτή, οί δέ άνδρες ύλοτόμοι τδ πλεΐστον ασχο
λούνται εις τήν δι’ έλκύθρων μεταφοράν τής 
ξυλείας. Εύπρόσδεκτος επομένως έρχεται μετά 
τάς εξ έργασίμους ήμέρας ή Κυριακή, ή ήμέρα 
τής άναπαύσεως και τής διασκεδάσεως.

Εις τάς “Άλπεις τής Βαυαρίας πολλαί ύπάρ- 
χουσι λίμναι, αΐτινες έν χειμώνι πήγνυνται 
καθιστάμεναι όμαλα'ι και λεΐαι ώς κάτοπτρα- 
έπεκράτησε δέ πρδ άμνημονεύτων χρόνων οί 
χωρικοί τήν Κυριακήν νά μεταβαίνωσιν εις τήν 
έκκλησίαν παγοδρομοΰντες διά τών λιμνών τού
των. Τδ μέσον τούτο τής μεταβάσεως και τα- 
χύτερον είναι καί διασκεδαστικώτερον, διότι ή 
μετάβασις έκτελεΐται έν εύθόμοις όμίλοις άνδρών 
και γυναικών. Οί χωρικοί δμως δέν μεταχειρί
ζονται πρός τοΰτο παγοπέδιλα, ώς οί τών πόλεων 
κάτοικοι, άλλ’ είδος μικρών έλκύθρων, έν οίς 
κάθηνται ή ιστανται άνά είς ή δύο, ώς παρί
σταται έν τή παρατεθειμένη είκόνι. Ό γνω- 
ρίζων τόν εΰθυμον καί άφροντιν χαρακτήρα τών 
δρεσιβίων τούτων ανθρώπων δύναται εύκόλως νά 
φαντασθή οποία χαρμόσυνος διασκέδασις καθί
σταται τήν Κυριακήν ή άπό κοινού μετάβασις 
είς τήν έκκλησίαν καί ή είς τό χωρίον έπάνοδος. 
Προσθετέον είς τοΰτο δτι πολλάκις κεΐνται παρά 
τήν λίμνην πολλά μικρά χωρία, τά όποια δλα 
είς τόν αύτόν έκκλησιάζονται ναόν. Τότε τό 
θέαμα είναι ώραιότερον, διότι πανταχόθεν δια- 
σταυροΰνται τά έλκυθρα. ’Ενίοτε συμβαίνουσι 
καί συγκρούσεις έλκύθρων, καί χλευασμοί άφ’ 
ενός, έπιπλήξεις δέ καί άπειλαί άφ’ έτέρου. 
Πλειστάκις ώσαύτως συνάπτονται έν τοιαύτη 
περιστάσει καί άρραβώνες μεταξύ τών χωρικών 
γειτνιαζόντων χωρίων, ώς είς τάς έσπερίδας τών 
πόλεων. Κατά τάς παγοδρομίας ταύτας έπι- 
δείκνυνται οί νέοι χωρικοί, οίς το εγχώριον έν
δυμα πολλήν παρέχει τήν χάριν.

’Εφέτος ένεκα τοΰ έκτάκτως μαλακού χει
μώνος δέν κατωρθώθη ή διασκέδασις αΰτη ούτε 
είς τά δρεινά χωρία — άλλά τά έλκυθρα μένου- 
σιν έν τή οικία έτοιμα, καθότι λίαν πιθανόν 
είναι, ό έρχόμενος χειμών νά θέληση πάλιν νά 
διεκδίκηση τήν άρχαίαν αύτοΰ έξουσίαν.

•__________

0 ΝΑΥΑΙΌΙ.
(Μετά είκόνος, δρα σελ. 313.)

" Ιόσον νέος καί ήδη λεύκάς τρίχας;” Τήν 
έρώτησιν ταύτην άπέτεινον πρό τίνος συνδαιτη- 
;μόνες τινες έν τω οικφ πλουσίου έμπόρου πρός 

άνδρα τριακονταετή, προσκεκλημένον καί τούτον 
είς τδ δεΐπνον. Τά βλέμματα πάντων έστρά- 
φησαν πρός τδν νέον πρεσβύτην, ω άπετείνετο 
ή έρώτησις.

— Ό Κύριος Λ., άπήντησεν ό έμπορος πρός 
τούς έρωτώντας φίλους του, εύρέθη ποτέ έν 
μέσω αληθών άνθρωποφάγων καί διήλθεν ήμέρας 
τινάς άπαισίας καί φρικώδεις. Ή βλέψις, νά 
γείνη τις βορά τών όμοιων του, έχει τί τδ 
άγριον καί φρικαλέον. “Ίσως δ φίλος ήμών 
κύριος Α. Οελήση νά μάς διηγηθή τό περιστα- 
τικόν έκεΐνο, άλλά σάς ειδοποιώ δτι πρέπει νά 
εχη τιί νεύρα ισχυρά, δπως μή ύπέρ το δέον 
συγκινηθή ύπό τής διηγήσεως.

— Διηγήθητε, διηγήθητε, κύριε, άνεφώ- 
νησαν δλαι αί Κυρίαι όμοφώνως.

'Ο κύριος Λ. ούτως ήρξατο διηγούμενος-
— ΙΙρό δκτώ έτών άπέπλευσα είς Βρασι- 

λίαν, ένθα έζη θεΐός μου, περί ού πρό πολλού 
ή οίκογένειά μου ούδεμίαν είχε λάβει εΐδησιν. 
Μετά πολλάς έρεύνας καί περιπλανήσεις κατόρ
θωσα τέλος ν’ άνεύρω τόν γέροντα συγγενή μου, 
δστις δέν εύρίσκετο είς εύχάριστον οικονομικήν 
θέσιν. Είχε νυμφευθή έγχωρίαν, έζη έν άθλια 
κωμοπόλει τοΰ έσωτερικοϋ καί συνετηρεΐτο διά 
τής κατασκευής σιγάρων. Ήτο άνήρ δύστροπος 
καί ένθερμος τοΰ Βάκχου λάτρης- διό καί ή 
πολυμελής αύτοΰ οικογένεια δέν ηύνοεΐτο πολύ 
ύπό τής τύχης. Παρ’ αύτοΰ δέ ούδέ συμβουλήν 
καλήν ήουνάμην νά λάβω, καί έπομένως άπε- 
φάσισα νά έπιστρέψω πάλιν είς Βαίαν, ένθα καί 
ειχον αποβιβασθή δπως ζητήσω τύχην. Περι- 
πατών έκεΐ ήμέραν τινά είς τήν προκυμαίαν, 
άπήντησα γέροντα ναυτικόν, έχοντα μέν τό πρό- 
σωπον έρρυτιδωμένον άπό τάς κακουχίας καί τόν 
ήλιον τοΰ τροπικού, άλλά τδ βλέμμα άγαθδν 
και προσηνές. 0 γέρων ούτος μέ προσεκάλεσε 
νά πίωμεν έν ποτήριον. Είσήλθομεν λοιπόν είς 
έν τών πολλών τής πόλεως οινοπωλείων, δπου 
μαύρος ύπηρέτης μάς προσέφερε τό ζητούμενον, 
καί ή συνδιάλεξις ήμών ήρξατο. '0 γέρων σύν
τροφός μου έγνώριζε πολλάς ιστορίας πλήρεις 
ένδιαφέροντος καί διηγείτο αύτάς μετά πολλής 
άκριβείας καί εύγλωττίας. Ούτως έπίομεν δύο 
ή τρία ποτήρια. Άλλ’ αίφνης, ήσθάνθην ζάλην 
φοβέραν- οί όφθαλμοί μου έκλείσθησαν · ό έγ- 
κεφαλός μου έπιέζετο ώς ύπό βάρους μολυβ- 
δίνου- μάτην ήγωνιζόμην κατά τοΰ καταλαμ- 
βάνοντός με ύπνου, καί τέλος έπεσα έπί τής 
τραπεζης ώς νεκρός. Οταν έξύπνησα είδον δτι 
εύρισκόμην έντός πλοίου, τό όποιον είχε φορ- 
τίον καπνού καί καφέ διά τήν Βαρκελώνην τής 
'Ισπανίας. Ζητήσας έξηγήσεις έμαθον μετά 
φρίκης δτι είχον περιπέσει είς χεΐρας ληστών, 
οΐτινες μέ προσέλαβον διά τής βίας είς τήν 
ύπηρεσίαν των. Φάρμακον ναρκωτικόν μέ είχε 
καταβάλει, καί ό γλυκύς καί ευπροσήγορος γέ
ρων, ό προσενεγκών μοι τό ποτόν, ήτο ό πη
δαλιούχος τοΰ πλοίου. Είς τήν έρώτησίν μου 
διατί μέ μετεχειρίσθη ουτω, δέν μοί άπήντησεν 
άλλά μοί έδειξεν άπειλητικώς χονδρόν σχοινίον 
έννόησα άμέσως δτι διά τοΰ σχοινιού τούτου 
ηθελον μέ δείρει, αν έτόλμων ν’ άντισταθώ πε
ραιτέρω. ΊΙ βία έδέσποζε τοΰ δικαίου, καί μή 
δυνάμενος νά διαφύγω ύπέκυψα είς τδ άνα- 
πόφευκτον.

'0 πλοΰς ήμών δέν ήτο πολύ εύτυχής- τήν 
τρίτην ήμέραν μετά τόν άπόπλουν ήρξατο πνέων 
σφοδρός βορειοδυτικός άνεμος, δστις μετ’ ού 
πολύ κατέστη τρικυμιώδης- καθ’ δλην τήν νύκτα 
φοβερώς έμαίνετο ή θύελλα, καί τήν έπομένην 
πρωίαν τό πλοΐόν μας άπολέσαν καί τούς τρεις 
ιστούς του περιεφέρετο έπί τών άγριων κυμάτων 
άνευ διευθύνσεως καί άνευ πηδαλίου. Είς έπί- 
μετρον τών δεινών, τό ύδωρ ήρξατο είσρέον είς 

τδ σκάφος- κύμα φοβερόν κατέρριψε τδν πλοί
αρχον ημιθανή έπί τοΰ καταστρώματος- δεύ
τερον δέ κύμα τδν άπέσυρεν έκ τοΰ καταστρώ
ματος καί τδν έρριψεν εις τήν θάλασσαν, δπου 
καί μετ’ ού πολύ άναίσθητος Άν έβυθίσθη.

Τδ πλοΐον δέν άντεΐχε πλέον τότε έπρο- 
σπαθήσαμεν νά τό έλαφρώσωμεν, ρίπτοντες μέρος 
τοΰ φορτίου είς τήν θάλασσαν- άλλ’ ήδη ήτο 
άργά καί πάσα ανθρώπινη βοήθεια ματαία. Ή 
μόνη έλπίς ήμών ήτο ή μεγάλη καί εύρύχωρος 
λέμβος τοΰ πλοίου. Παρά πάσαν προσδοκίαν 
κατωρθώσαμεν νά τήν ρίψωμεν είς τήν θάλασσαν, 
άλλ’ άδύνατον μάς ήτο νά προμηθευθώμεν τρό
φιμα έπαρκή. "Οτε έπέβημεν τής λέμβου καί 
έγκατελείψαμεν τό σκάφος ειμεθα ένδεκα τόν 
αριθμόν αί τροφαί καί τό ύδωρ'μόλις έπήρκουν 
διά πέντε ή εξ ήμέρας.

Με τά πολλού κόπου έπαλαίομεν κατά τής 
ορμής τών κυμάτων, τά όποια έπετίθεντο καθ’ 
ήμών άγρια καί απειλητικά, ώς δρη ύψηλά, 
έτοιμα άνά πάσαν στιγμήν νά μάς καταπνίξωσι. 
Καί τήν ήμέραν άκόμη ή κατάστασις αΰτη ήτο 
κάπως ύποφερτή, άλλά τήν νύκτα;... Φωναί 
βραγχώδεις καί χλευαστικαί άνήρχοντο άπό τοΰ 
σκοτεινού χάους τοΰ Ωκεανού καί ένέπλεον ήμάς 
τρόμου καί φρίκης.

νΩ! πόσον γλυκεία ή ζωή! Ό θάνατος έν 
θαλάσση είναι ό πάντων άπαισιώτερος!

Τήν τρίτην ήμέραν είδομεν μακρόθεν πλοΐον 
ήτο δμως μακράν πολύ καί τά κύματα ήσαν 
άκόμη τόσον ύψηλά, ώστε ήτο σχεδόν άδύνατον 
να μας ιοωσιν εκ του πλοίου. Ανηρτησαμεν 
έπι τών κωπών μας μανδήλια καί άλλα λευκά 
ενδύματα, τά όποια έσείομεν είς τόν αέρα, έρ- 
ρίψαμεν πυροβολισμούς έξ ενός πολύκροτου, δπερ 
είχε μεθ’ έαυτού ό πηδαλιούχος — άλλά τά 
πάντα είς μάτην! Τό πλοΐον έγεινεν άφαντον 
εις τδν μεμακρυσμένον όρίζοντα, είς τδ σημείο* 
έκεΐνο, ένθα έφαίνετο δτι ό ούρανδς ήνούτο μέ 
τήν θάλασσαν. Καί ήλθε πάλιν ή νύξ μέ τήν 
φρίκην της, καί πάλιν ήλθεν ή ήμέρα. —

Κεκοπιακότες έκείμεθα έπί τών θρανίων, 
καταβρεχόμενοι ύπδ τών κυμάτων, πεινώντες. 
ριγοΰντες, άπηλπισμένοι — αί τροφαί έξην- 
τλοΰντο. Τέλος εΐχομεν ύποστή νικηφόρως τδν 
άγώνα κατά τής τρικυμίας καί τών κυμάτων- 
ή θάλασσα κατηυνάζετο · άλλ’ ό άγων κατά τής 
δείψης ήτο φρικώδης. Άσπλαγχνος άνέτειλεν 
ό ήλιος καί αί καυστικαί αύτοΰ άκτΐνες καθίστων 
τήν θέσιν ήμών έτι δεινοτέραν- άλλοίμονον εις 
έκεϊνον, δστις έν τή άγρια τής δείψης απελπισία, 
έπειράτο ν’ άποσβέση αύτήν διά θαλασσίου υδα- 
τος! Ιινές τών συντρόφων μου έκαμαν άφαι- 
μαξεις εν τω βραχιονι, καί έπιον τδ ίδιον αύτών 
αίμα. Πρώτος ό μάγειρος τού πλοίου έν τή 
έξάψει τού πυρετού έρρίφθη είς τήν θάλασσαν 
έπροσπαθήσαμεν νά τδν σώσωμεν, άλλά έγεινεν 
άφαντος πριν ή λάβωμεν άνά χεΐρας τάς κώπας. 
Και τίς εξ ήμών είχε δυνάμεις νά κωπηλατήση;

Αίφνης ό πηδαλιούχος είπε μέ φωνήν βραγ- 
χώδη · 

— ΓΙρεπει να μεταχειρισθώμεν τδ έσχατον 
εχω άκομη ούο βολάς έν τω πολυκρότιμ.μέσον■

Είς δν τινα πέσει ό κλήρος, έκεϊνον θά φονεύσω 
πρώτον, καί έκ τού κρέατος καί τού αίματος 
αύτοΰ ας συντηρηθώσιν οί άλλοι.

Γδ σχέδιον τοΰτο έπεδοκιμάσθη ύπδ τών 
άλλων παρείχε τούλάχιστον πιθανότητα βρα
χείας παρατάσεως τής ζωής. "Οτε ήλθεν ή 
σειρά μου καί έλαβα τδν κλήρον, έννόησα τήν 
τύχην μου- δλων τά βλέμματα έστράφησαν πρός 
έμέ. '0 θάνατός μου ήτο άποφασισμένος.

— ’Άς τω παραχωρήσωμεν μιας ώρας προ
θεσμίαν, είπεν ό πηδαλιούχος.

Είς τών ναυτών έλαβεν είς χεΐρας τό ώρο- 

λόγιον. Μιας μόνον ώρας προθεσμίαν!... Καί 
περί έμέ ΐσταντο οί άλλοι ώς πεινώσαι ΰαιναι. 
Τδ εν τέταρτον τής ώρας παρήλθεν ήδη — 
μετ’ ολίγον καί τδ δεύτερον τέταρτον. Μονο- 
τόνως ανήγγειλε τούτο ό κρατών τδ ώρολόγιον 
άνήρ, ταπεινή τή φωνή ώς νά έφριττεν ενώπιον 
τής φοβέρας άνάγκης . . .

Ό κύριος Λ . . . άνέπνευσε βαθέως — έστάθη 
έπί στιγμήν — καί είτα έξηκολούθησε ·

— Τί ήσθάνθην, τί έπαθα κατά τάς δλίγας 
έκείνας στιγμάς τού βίου μου ούδέ δύναμαι σή
μερον νά έκφράσω διά λέξεων. Πρδ τού νοός 
μου διήλθεν ό βίος μου δλος- είδον τούς γονείς 
μου, τούς άδελφούς μου, τούς φίλους τών παι
δικών μου χρόνων είδον τδ χωρίον μου με 
τήν πυκνήν φυτείαν του — Δέν έκλαιον- σπασ
μός συνεκράτει καί έπίεζε τδ στήθος μου. — 
Τόσον νέος καί ν’ άποθάνω! Δέν έτόλμων νά 
προσβλέψω τούς συντρόφους μου, τούς φονεις 
μου — άλλ’ έβλεπον πρός τήν θάλασσαν, πρδς 
τδν όρίζοντα, όπισθεν τοΰ όποιου έκειτο ή γή 
τής έπαγγελίας, ή πατρίς μου, δπου είχον ζήοει 
ήμέρας εύτυχεΐς καί ήσύχους — μέ ξηρούς 
δφθαλμούς ήτένιζον τήν αιωνιότητα τής άπεριο- 
ρίστου έκτάσεως. —

"Υψιστε θεέ! Είναι δυνατόν νά ύπάρχη δι 
έμέ σωτηρία άκόμη; — Είδον είς τδν όρίζοντα 
λεπτήν στήλην καπνού . . . Πέντε λεπτά τής 
ώρας παρήλθον . . . πέντε λεπτά ύψίστης άγω- 
νίας — Κραυγή έξήλθε τοΰ στήθους μου . . . 
ή χειρ μου έδείκνυε τον όρίζοντα. Δύο τών 
συντρόφων μου ήγέρθησαν ... '0 πηδαλιούχος
άνέκοαξε πλήρης χαράς- Ατμόπλοιον! Άτμό- 
πλοιον!”

Μάς είδον έκ τοΰ άτμοπλοίου . . . έπλευσαν 
πρδς ήμάς καί μάς παρέλαβον — εΐχομεν σωθή!

Άπό τής ώρας έκείνης αί τρίχες τής κεφα
λής μου είναι λευκαί!

ΠΟΙΗΣΙΣ.

ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ.

“ Έστι γάρ τι μοίρα παριπο- 
μί·»0> τ.αιούς άρξάμδνον, δαι
μόνιο·*."

(Σωχρ. παρά Πλατ. θεογ. 128).
I euoi pentrierl in lui dormir non 

ponno. (Tasso.)

Ψυχή μου, είπον, πτωχή ψυχή, 
πρδς τί άείποτε τεθλιμμένη; 
’Εν σοί τίς νόσος ιόν έκχεΐ, 
δριμύ τί άλγος άπαύστως στένει;

Ή γή, ναί, οι μοι, δακρύων γή, 
ό βίος ούτος πικρά δουλεία, 
τδ σκάφος θύελλα δδηγεΐ 
καί είν ομίχλη ή παραλία —

Πλήν μειδιώσι πολλοΐς φαιδρά 
όνείρων πλήθη έντός τής δίνης, 
πώς σέ ούδέπω, ούδ’ άμυδρα 
άκτίς έφώτισεν εύφροσύνης;

Μή ζήτει, φίλε, είπεν έκείνη, 
τίς μέ πιέζει, τίς μέ βαρύνει 

μυχία λύπη — 
’Εγγύς πένθιμους όρώ ιτέας, 
εντός τής κοίτης τής τελευταίας 

τδ πάν έκλείπει.

Ψυχή μου, είπον, πτωχή ψυχή, 
ήμΐν προσνεύει νεότης μάγος, 
περφ τδ έαρ ήμών ταχύ, 
καί ό τοΰ γήρως πάν φθείρει πάγος.

Άποσκοράκισον πρδς μικρόν 
τήν αίωνίαν σου άθυμίαν, 
καί είς τδ κύπελλον τδ πικρόν 
σταγόνα μέλιτος άφες μίαν.

Ίδέ Οωπεύουσα πώς κοσμεί 
μυρίπνους αύρα φαιδρούς ροδώνας, 
καί πώς είς έρωτας ή οσμή 
ωθεί έξάλλους τάς χελιδόνας.

Πρδς τ’ άλση τάνυσον τά πτερά, 
καί σύ τδ έαρ δπως τρυφήσης, 
ύπδ φυλλώματα σκιερά 
είς κρυστάλλινους άντλοΰσα βρύσεις.

’Ή δτε Φοίβη ωχρά φωτός 
άπλοι χειμάρρους είς τάς έκτάσεις, 
καί ώς ό άργυρος δ χυτός 
όργα τδ πρόσωπον τής θαλάσσης,

δρομαία σπεΰσον τ’ άφροστεφή 
φιλούσα μέτωπα τών κυμάτων, 
καί καταπνίγουσα έν τρυφή 
αύτήν τήν μνήμην δεινών άφάτων.

Είπέ, καί πρόθυμος παραιτώ 
τής κοινωνίας τήν τρικυμίαν — 
Παθών τοσαΰτα, έν σοί ζητώ, 
έν ήδη μόνον, τήν ηρεμίαν.

Είπέ, καί φεύγομεν άκηδεΐς, 
είς τ’ άλση τρέχομεν έλευθέρως — 
μετά τοΰ κόσμου δεσμός ούδείς, 
ούδείς ένοΐ με πόθος ή ερως.

Φεΰ, φίλε, είπεν, άγνωστον καί είς έμέ είσέτι 
ή μοίρα μοί έπέκλωσεν άμύθητον άνίαν — 
μονάζω μάτην, τήν πικράν έκφεύγων κοινωνίαν, 
καί μάτην άχροα γοργώς πετώσι μου τά ετη.

Τδν ήλιον άνίσχοντα ό0ώ έν άλγηδονι, 
καί τής ζωής τδ άχαρι μέ καταθραύει βάρος- 
τδ σόμπαν περιβάλλει με ώς νεκρική σινδόνη, 
καί Άτη άσπλαγχνος τρυφα πληγοΰσά με βαρ- 

βάρως.

Τά είδωλα ένέπαιξα τών άλλων, καί προ χρόνων 
άπερισκέπτως έθραυσα τά μείζω καί τ’ άμείνω, 
σκοτίαν άδιάλυτον ένθάδε βλέπω μόνον, 
καί άτολμον πρδς ουρανόν τδ βλέμμα κατευθύνω.

Καί δμως μάτην νηπενθές έζήτησα ώς άλλοι 
είς τής πίκρας δυσέλπιδος φιάλης τδν πυθμένα — 
δλίγον χρόνον μέ κρατεί ψευοοθερμος αγκαλη, 
καί δι’ έμέ τά όνειρα είσί τών άλλων ξένα.

’Αδύνατον! ’Αδύνατον! Τυρβάζει έν έμοί τι 
άνώτερον, άδέσμευτον, αεί πρδς τ’ άνω τεΐνον — 
έκεΐνο έν έμοί πληγάς μυχίας έξορύττει, 
έκεΐνο μόνον αίτιον πασών μου τών ωοινων.

ΚΛΕΩΝ ΡΑΓΚΑΒΗΣ.

ΠΕΡΙ ΛΥΡΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΕΩΣ.

Μετάφρ. Π. Ματαράγκα.

Ό σοφός Γάλλος Παύλος Αλβέρτος (Paul 
Albert) ύπδ τήν έπιγραφήν ή Ποίησις έδη- 
μοσίευσε σύγγραμμα άξιόλογον εις ο έξεταζει τα 

διάφορα τής ποιήσεως είδη έν πάσι τοΐς έθνεσι 
καί πάσαις ταΐς έποχαΐς. Έκ τοΰ συγγράμμα
τος τούτου άποσπώμεν τδ πρώτον μέρος τοΰ 
κεφαλαίου περί λυρικής ποιήσεως, ένθα μετά τής 
χαρακτηριζούσης αύτόν σαφήνειας καί εύγλωτ
τίας έκφράζει ιδέας σοβαράς καί άληθεΐς καί 
έξαίρει τδ Ελληνικόν πνεύμα, δπερ έδημιούργησε 
πάντα τά είδη τής ποιήσεως καί έτελειοποιησεν 
αύτά είς βαθμόν, δν πάσαι αί προσπαθειαι τών 
νεωτέρων δέν ήδυνήθησαν νά ύπερβώσιν, ούδ’ έν 
πολλοΐς νά προσεγγίσωσιν. Άποδεικνύει δέ δτι 
ή λυρική ποίησις είνε προϊόν πολιτικού οργα
σμού, ανατροπών καί έπαναστάσεων και δια τούτο 
πάντοτε προβαίνει καί έκπέμπει τούς ύψηλοτέρους 
αύτής φθόγγους δτε τδ πολεμικόν τύμπανον καλεΐ 
είς τάς τάξεις καί ή σάλπιγξ ήχεΐ τδ πολεμι
στήριο·,. Ί Ι πλειάς τών άρχαίων λυρικών ποιη
τών, είς ήν ακτινοβολεί διά τού λαμπροτέρου 
φωτός ό Πίνδαρος έξέλαμψε καθ’ ήν έποχήν 
τδ Ελληνικόν έθνος ήγωνίζετο τδν κατά τών 
Μήδων μέγαν αύτοΰ άγώνα καί άφαιρών άπδ 
τών βασιλικών χειρών τδ σκήπτρον διωργανούτο 
εις δημοκρατίας.

Αύτό τοΰτο παρετηρήθη καί έν Γαλλία κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους. Ή λυρική ποίησις έπί 
αιώνας δλους ύπνώττουσα άναθρώσκει μέ τδ 
θούριον τής Μασσαλιώτιδος άσμα καθ’ ήν έποχήν 
έξερράγη τδ πρό πολλού μυκώμενον ήφαίστειον 
τών Έπαναστάσεων, καί ή γαλλική σημαία περι
έρχεται δαφνοστεφής τήν Ευρώπην καταρρίπτουσα 
τά σκήπτρα τών βασιλέων καί καλοΰσα τούς 
λαούς είς νέαν ζωήν ανεξαρτησίας πολιτικής 
καί θρησκευτικής.

Άλλά μή τό αύτό δέν συνέβη καί έν τή 
νεωτέρα Έλλάδι; Πότε ήκούσθη ό ύψηλδς τής 
Ελευθερίας παιάν, ή αληθής λυρική ποίη- 
σις τής νεωτέρας Ελλάδος, ή διά συγκινητικών 
καί ένθουσιωδών στροφών έκφράζουσα τά αισθή
ματα έξ ών κατείχετο πάσα Ελληνική καρδία 
καθ’ ήν έποχήν έθνος διαγραφέν έκ τής βίβλου 
τής ζωής, άποβαλδν ύπδ τήν φοβερωτέραν καί 
καταστοεπτικωτέραν τυραννίαν πάν ηθικόν καί 
ύλικδν αύτοΰ προσόν πότε άλλοτε ή δτε τά περι- 
σωθέντα τοΰ έθνους λείψανα, τά έπιπλεύσαντα 
κατόπιν τοσούτων τρικυμιών ναυάγια, τά διατηρη- 
θέντα ΐνα χρησιμεύσωσιν ώς ευτελή άνδράποδα 
άγερώχων αρχόντων συνώμοσαν νά καταβάλωσι 
τδν κολοσσόν, ύπδ τόν όποιον έστέναζον καί 
ήλεκτρισθέντα ύπδ τής φωνής τής έλευθερίας 
άνέλαβον τδν ύπέρτατον τών αγώνων καί ήγαγον 
αύτδν πρδς έκπληξιν τής ανθρωπότητας είς αίσιον 
πέρας; Τά προανακρούσματα τοΰ άγώνος τούτου 
προανέκρουσεν ή λύρα τοΰ 'Ρήγα καί τήν έκρη- 
ξιν αύτοΰ έψαλεν μετ’ αληθώς Πινδαρικοΰ έν- 
θουσιασμοΰ δ Ζακύνθιος κύκνος- άμφοτέρων δέ 
τά ασματα συγκεφαλαιοΰσι τά αισθήματα και 
τούς εύγενεΐς μόχθους τοΰ Ελληνισμού κατά 
τήν μεταξύ τών δύο έθνικών ποιητών πεντηκον- 
ταετηρίδα. '0 ριφθείς ύπδ τού πρώτου σπόρος 
έβλάστησε καί παρήγαγε τούς λαμπρούς καρ
πούς, οΰς σήμερον εύτυχέστεροι ήμεΐς γευόμεθα 
έν άνέτιρ βίιρ.

ΊΙ έποποιΐα καί τραγιοδία παρήγαγον απει
ρίαν ειδικών πραγματειών- ή λυρική ποίησις 
δέν ήξιώθη τής τιμής ταύτης. Έκ τών νεω
τέρων δ Μπουαλώ περιορίζων αύτήν είς τήν 
ωδήν τή άφιεροΐ μόλις εικοσάδα στίχων. Οί 
όρισμοί τής λυρικής ποιήσεως τοΰ Μαρμοντέλ, 
τοΰ Batteux καί Λαχάρπ (La Ηαβρε) είσί 
λίαν κενοί καί άμφισβητήσιμοι. Τδ λαμπρόν 
σύγγραμμα τού Βιλλεμαίν τό έπιγραφόμενον 
"Δοκίμιον περί τής μεγαλοφυΐας τού Πινδάρου 
καί τής λυρικής ποιήσεως έν ταΐς σχέσεσιν αύ
τής πρός τήν ηθικήν καί θρησκευτικήν άνα. 
τροφήν τών λαών” είνε ή καλλιτέρα εισαγωγή
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είς εμβριθή τοΰ είδους τούτου 
μελέτην.

"Ας πειραθώμεν νά καταρ- 
τίσωμεν ορισμόν τινα τοΰ ποιη
τικού τούτου είδους, άν και τδ 
πράγμα δέν είνε καθόλου εύκο- 
λον. IIάντε; γινώσκουσιν ύπδ 
γενικήν έποψιν τί έστί λυρική 
ποίησις, άλλά τίς δύναταί νά πα- 
ράσχη άποχρώντα αύτής ορισ
μόν; Έπί τοΰ αντικειμένου τού
του ώς έπ'ι πολλών άλλων οί 
νεώτεροι ύπέπεσαν είς ασυνέ
πειας καί συγχύσεις. Έτήρησαν 
τδ όνομα χωρίς νά ύφίσταται τδ 
πράγμα. 11 οϋ ή λύρα τών ήμε- 
τέρων ποιητών; Ούδεϊς σήμερον 
ψάλλει άσματα ή έν τοΐς μελο- 
οράμασι. Τδ ασματα τοΰ Βε- 
EANGER είσί τδ πιστότερο·? άπει- 
κόνισμα τής άρχαίας λυρική; 
ποιήσεως, εις ήν άπέδιδον τδ 
όνομα τοΰτο, διότι συμπεριελάμ- 
βανε τούς έν ρυθμω τινι πεποιη- 
μένους στίχους συν τφ ήχφ τής 
λύρας. Άλλ’ ή εύτυχής αύτη 
συμφωνία και συνένωσις τής ποι
ήσεως και μουσικής, μεθ’ ών 
ήδυνάμεθα νά προσθέσωμεν καί 
τδν χορόν, ύπήρςε μόνον παρά 
τοΐς αρχαίοι; Έλλησι και παρά 
τισι τών ανατολικών λαών. Ό 
Όράτιος καί οί άλλοι Λατίνοι 
λυρικοί άγνοουσιν αύτήν έντελώς. 
Επομένως όφείλομεν νά ποιή-

/

Χ2Ρ1Κ01 ΕΝ ΒΑΤαΡΙΑι.

Η ΑΙ2ΡΗΤ1ΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΕΝ ΣΤΟΚΟΛΛΠΙι.

σωμεν ευθύ; έ; αρχής σπουδαία·? 
διάκρισιν. ’Αφ’ ού τηροΰμεν 
τήν γενικήν δνομασίαν, άς μά- 
θωμεν τί αυτή σημαίνει καί ποΰ 
εφαρμόζεται.

Ό Μπουαλώ έν τή ποιητική 
του, διέρχεται έν σιγή τδ μέρος 
τοΰτο τδ τόσον σπουδαίο·? τδ 
άφορών τήν έςωτερικήν μορφήν. 
Έν τούτοις πολλάκις άπέδειξεν 
δτι αί τεχνικαΐ λεπτομέρειαι δέν 
έςέπληττον τήν μούσαν του. ΙΙρο- 
τιμα νά χαρακτηρίση κατ’ άλλον 
τρόπον τήν λυρικήν ποίησιν ή 
μάλλον τήν ωδήν είς ήν κατ’ 
αυτόν συγκεφαλαιοϋται ή λυρική 
ποιησις. Κατ’ αυτόν τήν ποίησιν 
ταύτην αποτελεί μόνο; ένθουσι- 
ασμός. ΊΙ φδή

Ιήν π:ήαιν ίιπιρή^ανον ·ίς οόρκνύν ύψοϋσα 
Μέ τ'νύ; Ssoitlw ταΐνιτ» -οϋ ούρα-.οϋ >.»- 

λοϋαα.

Λοιπόν, κατά τδν Μπουαλώ, διά 
νά ήνέ τι; καλό; λυρικό; ποιη
τής πρέπει ν’ άνέλθη εί; τάς 
ουρανίου; μονά; ή μάλλον ν’ άνυ- 
ψωθή είς αύτά; διά τής ισχυρά; 
πτέρυγο; τή; μούση;. Άλλά 
πώς νά φυλάςη τήν τάςιν καί 
κανονικότητα, ές ής δέν πρέπει 
ν’ άπομακρυνθή;

'Ο Μπουαλώ μή ερχόμενος 
είς συμφωνίας μέ τήν έμπνευ- 
σιν παρέχει εις τδν λυρικόν ποιη-

Ο
Ι Ν

Α
ΤΑ

ΓΟ
Ι.
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τήν άνηκούστους άδειας. 'Ομίλων περί φδής 
λέγει ·

Τό ύφος της τ’ Ερμητικόν πολλάκις δπως τύχοι. 
Προόαίνει και θαυμάζονται τοΰ ποιητοϋ οί στίχοι 

Οπου τ’ ώραϊον φαίνεται άτάκτως έρριμένον 
"Οχι, δέν εινε εμπνευσις, ύφος έν τάξει ύαΐνον.

'Ο Perrant άντιφρονών διακηρύττει δτι ό 
Πίνδαρος, δν ύπαινίττεται ό Μπουαλώ εινε ποιη
τής άκατανόητος, καθαρός.γαλιματίας. 'Ο Μπου
αλώ άποδεικνύει εις τόν Περρώ δτι ό κατ’ αύτόν 
γαλιματίας εινε ή άληθής λορική ποίησις, και 
πρός μείζονα άπόδειξιν συνέθεσε τήν εις τήν 
άλωσιν τής Ναμούρ Πινδαρικήν ωδήν. 'Ο Περρώ 
άναγνούς αύτήν έπέμεινεν, εις τήν γνώμην τοο. 
Όποιον δ’ ένθουσιασμύν ήθελεν αίσθανθή και 
μεδ’ όπόσης εύχαριστήσεως ήθελε κροτήσει τάς 
χεΐρας άν άνεγίνωσκε τούς άκολούθους στίχους 
τοΰ Βολταίρου;

Έγείρου, ώ Οεσπέσιε θηίαΐε, τού μνημείου, 
Σύ, δστις άλλοτ’ έψαλλες χωρίς νά συσταλής 

Τούς ίππους χωρικού τίνος Λοκροΰ ή ΚορινΟίου 
Καί έσχες τό προτέρημα πολλά νά όμιλής.

Χωρίς νά λέγης τίποτε· καί δστις περιφρόνως 
Στίχους μάκρους συνέΟεσας, ούς δέν νοεί κανείς, 

Άλλ’ ούς ημείς δι’ απαντος Οαυμάζομεν αίώνος 
Κατ’ αυστηρόν άπαίτησιν τής φήμης τής κοινής.

Ό Άββάς Batteux προσπαθών νά όρίση 
μετ’ άκριβείας τόν κυριώτατον χαρακτήρα τής 
λυρικής ποιήσεως λέγει δτι ούδέν άλλο εινε 
αυτή ή ένθουσιασμός · άλλά διακρίνει τριών ειδών 
ενθουσιασμούς· τόν υψηλόν, τον γλυκόν καί τόν 
μέσον ήτοι τον μεταξύ τοΰ υψηλού καί τοΰ ήδέος.

Μή προβαίνοντες πορρωτέρω εις τήν άνάλυσιν 
τών άβεβαιοτήτων τούτων τής κριτικής ας έπι- 
στρέψωμεν εις τήν ιστορίαν, τόν άσφαλέστερον 
ημών οδηγόν. Έ ιστορία δέν θά διδάξη ήμάς 
τί δφείλει νά ήνε ή λυρική ποίησις, άλλά τί 
ύπήρξεν· δέν θά παράσχη ήμΐν θεωρίαν τινά 
ενθουσιασμού, διότι τοιαύτη δέν υπάρχει. Ό 
ένθουσιασμός ύπήρξε διά τούς άρχαίους κατά- 
στασις ψυχής θεολήπτου εις τρόπον ώστε ό θνη
τός έξηφανίζετο· ώμίλει ό θεός, άφελής δοξασία, 
ήτις εινε σήμερον απλή μεταφορά ώς ή λύρα. 
Άλλ’ ή ιστορία θέλει διδάξει ημάς έν τίσι περι- 
στάσεσιν έγεννήθη καί έξήνθησεν ή λυρική ποί- 
η'σις, όποιοι οί έκπροσωπήσαντες αύτήν, όποια 
τά παρ’ αύτών ψαλέντα καί τίνι τρόπφ τά έψα- 
λον. ’Εντεύθεν έκκινήσαντες, έκ τής άφετηρίας 
ταύτης θέλομεν παρακολουθήσει τάς τύχας τού 
νέου τούτου είδους τής ποιήσεως παρά τοΐς λοι- 
ποϊς λαοΐς τής άρχαιότητος καί κατά τούς νέους 
χρόνους.

( Επεται ή συνέχεια.)

ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΣ ΪΠΟΘΕΣΙΣ. '
Ί’πό Ερρίκου Conscience.

(Συνέχεια καί τέλος.)

Ό γέρων Κούτερμαν καί ό υιός του ούδόλως 
εφαίνοντο τεταραγμένοι · άν καί διά βαρύτατον 
κατηγορούμενοι έγκλημα έκράτουν τήν κεφαλήν 
υψηλήν, προσέβλεπον τούς άνθρώπους κατά πρό- 
σωπον καί έχαιρέτουν μειδιώντες τούς φίλους 
καί γνωρίμους των. Διά πολλούς ή τοιαύτη 
συμπεριφορά των ήτο πρόβλημα. Ήσαν ρΐ Κού
τερμαν βέβαιοι περί τής άθωώσεώς των ή ήν- 
τλουν έν τω αίσθήματι τής άθωότητός των τήν 
θαυμασίαν έκείνην άταραξίαν, τήν έπιτρέπουσαν 
αύτοις νά μειδιώσιν, έν φ πάντες έβλεπον έπι- 
κρεμαμένην έπί τής κεφαλής των τήν ποινήν 
τοΰ θανάτου; ‘Ίσως ύπέθετον δτι ή διπλή αύτών 
έξομολόγησις θά άπέτρεπε τό δικαστήριον νά 
καταδικάση τόν ένα ή τόν έτερον. Όπωςδήποτε 
τό πρόσωπόν των, καίτοι φέρον τά ίχνη πάθη-'

ματων φρικαλέων, ούτε φόβον έπρόδιδεν ούτε 
καταισχύνην- διά τούτο καί δλος ό κόσμος μετ’ 
απορίας προσέβλεπεν αύτούς,

Αίφνης οί δύο ύπόδικοι είδον σπευδούσας 
εις άπάντησιν τήν μητέρα Κούτερμαν καί τήν 
Καικηλίαν. Κατά φυσικόν λόγον τάς ύπε- 
δέχθησαν μέ άνοικτάς άγκάλας, δσω τούτο έπέ- 
τρεπον αύτοις αί βαρεΐαι άλύσεις· άλλ’ οί χωρο
φύλακες παρεμβάντες άποτόμως τούς έχώρισαν. 
Η μήτηρ καί ή Καικηλία έγονάτισαν καί παρε- 
κάλεσαν τούς ύποδίκους νά είπωσι τήν άλήθειαν 
και να μή άπωθήσωσι τήν έσχάτην ταύτην σω
τήριον σανίδα. Ό Κούτερμαν καί ό υιός του 
άπέμαξαν τά δάκρυά των, άλλ’ ούδέν άπήντησαν. 
Οί χωροφύλακες, βλέποντες δτι τό πλήθος τούς 
περιεκύκλου, έπέβαλον εις τάς γυναίκας σιωπήν 
και διέταξαν τούς ύποδίκους νά προχωρήσωσιν. 
Μετ’ ολίγον ή συνοδεία έφθασεν εις τό δημαρ- 
χειον οί ύπόδικοι ώδηγήθησαν εις μεγαλήν αί
θουσαν, έ'νθα ήδη οί δικασταί ήσαν συνηγμένοι 
παρα εύρεΐαν τράπεζαν. Έν τφ μέσφ έκάθητο 
ό είσαγγελεύς ώς πρόεδρος. Αύτφ έπεβάλλετο 
να διευθύνη τήν διαδικασίαν, άνευ δμως ψήφου. 
Δεξιά αύτού έκάθητο ό βαρώνος ώς απλούς θεα
τής · άριστερφ δέ ό γραμματεύς καί έπί τών 
λοιπών έδρών οί έπτά δικασταί, ών αί ψήφοι 
έμελλον ν’ άποφασίσωσι περί τής τύχης τών 
κατηγορουμένων. 11 λησίον τής τραπέζης έκάθητο 
και ό ανακριτής ώς ένάγων καί απέναντι αύτού 
ό συνήγορος.

Οί μάρτυρες, δέκα νέοι χωρικοί, έκάθηντο 
έπί ξυλίνου θρανίου εις τό βάθος τής αιθούσης. 
Αλλοι δέν ήσαν παρόντες, διότι ή δίκη δέν 
έγίνετο δημοσία·

— Αφαιρέσατε άπό τούς κατηγορουμένους 
τάς άλύσεις! διέταξεν ό είσαγγελεύς.

Οι δύο Κούτερμαν, έλεύθεροι τών δεσμών, 
εκάθησαν απέναντι τών δικαστών, έχοντες πλη
σίον των δύο χωροφύλακας μέ γυμνόν το ξίφος. 
1ά πάντα ήσαν έτοιμα· ό είσαγγελεύς έκτύπησε 
διά. ξυλίνου σφυρίου τρις έπί τής τραπέζης καί 
είπε γεγωνυία τή φωνή·

— Εν όνόματι τού εύγενούς ήμών κυρίου καί 
βαρώνου κηρύττω τήν έναρξιν τής συνεδριάσεως 
τού δικαστηρίου, τού μέλλοντος ν’ άπονείμη 
δικαιοσύνην.

Ό ανακριτής είπε τότε-
— Εμφανίζομαι έναντίον αύτών τών δύο 

κατηγορουμένων.
Ό δικηγόρος εΐπεν.
— Καί έγώ εμφανίζομαι συνήγορος αύτών. 
Ιαύτα ήσαν μόνον τύποι, καθότι καί ό ανα

κριτής καί ό δικηγόρος είχον ήδη καταθέσει τάς 
προτάσεις των, ας οί δικασταί είχον ήδη μελε
τήσει. Επομένως ό είσαγγελεύς δέν είχεν ανάγ
κην να προβή εις νέαν τών κατηγορουμένων 
έξέτασεν.

— θωμά Κούτερμαν, εΐπεν έμμένεις εις τήν 
κατάθεσίν σου; Σύ είσαι ό φονεύσας τον Μάρκον 
Κόψ; Ό Ούρβανός έστράφη πρός τόν πατέρα του 
μέ βλέμμα ικετευτικόν άλλ’ ό γέρων άπήντησεν 
άταράχως ·

— Ναί. κύριε είσαγγελεΰ· έγώ είμαι!
— Καί σύ, Ούρβανέ Κούτερμαν, έμμένεις 

εις τήν κατάθεσίν σου βτι σύ είσαι ό πληγώσας 
θανατηφόρως τόν Μάρκον Κόψ;

— Τέκνον μου! Ούρβανέ μου! εΐπεν ό γέρων 
έχων τούς δφθαλμούς πλήρεις δακρύων, εύσπλαγ- 
χνίσου τήν μητέρα σου, τήν Καικηλίαν!

— Εγώ είμαι ό φονεύσας αύτόν, άπήντησεν 
ό Ούρβανός μέ φωνήν στερεάν. Ό πατήρ μου 
άποκρύπτει τήν άλήθειαν πρός χάριν μου, πρός 
χάριν τοΰ μόνου τέκνου του.

Ιά χείλη τών δικαστών συνεστάλησαν καί 
τό μέτωπον τού βαρώνου συνωφρυώθη.

— Καλά, εΐπεν ό είσαγγελεύς· άν ή άπό- 
φασις ηναι αύστηρά, μή αποδώσατε τούτο είμή 
μόνον εις τήν έπιμονήν σας.

Ί ότε έστράφη πρός τούς μάρτυρας καί άπέ- 
τεινεν αύτοις πολλάς έρωτήσεις· άλλ’ έπειδή 
ολοι οί μάρτυρες έπέμενον εις τάς πρώτας κατα
θέσεις, έκτύπησεν ό είσαγγελεύς τρις πάλιν έπί 
τής τραπέζης, καί είπε·

— Ί ον λόγον έχει ό ένάγων · ούδείς ας μή 
διακόψη!

Ο άνακριτής ήρξατο τότε τής κατηγορίας 
του κατα τών υποδίκων μετά προφανούς πάθους, 
περιέγραψε πρώτον τήν νυκτερινήν έπίθεσιν ώς 
ρήξιν έκ τών συνήθων μεταξύ νέων ζωηρών, 
τούλάχιστον εκ μέρους τού ανεψιού του Μάρκου 
παρεστησε τούς δύο Κούτερμαν, φύσει οξυθύμους 
καί εκδικητικούς σύροντας τάς μαχαίρας των καί 
μεταβαλόντας εις σκηνήν φονικήν τήν άσήμαντον 
διένεξιν· κατηγόρησε τούς Κούτερμαν ώς ύπο- 
κριτάς καί κακεντρεχείς. Εις άπόδειξιν τούτου 
άνέφερεν δτι ό Θωμάς Κούτερμαν, πρό δεκαπέντε 
έτών, έκατηγορήθη ώς κτυπήσας τόν συγχωρι- 
κον του Βελλενς, ού σχεδόν έξώρυξε τόν όφθαλ- 
μον. Κατ’ αύτόν, τόν φόνον είχεν έκτελέσει ό 
Ούρβανός, καί έάν ό πατήρ ώμολόγει έαυτόν 
φονέα, τούτο έπραττε μόνον δπως άπατήση τήν 
δικαιοσύνην. Αλλ’ ό τοιοΰτος δόλος, καί ή 
εξαφανισις τοΰ υπηρέτου, ή σκοπίμως γενομένη, 
δεν έπρεπε νά παραπλανήση τούς δικαστάς, οιτινες 
ωφειλον, έν όνόματι τοΰ νόμου, νά τιμωρήσωσιν 
αύστηρώς φόνον τοσοϋτον άποτρόπαιον. "Ας 
προσέξωσιν οί κύριοι δικασταί, είπε τέλος ό ανα
κριτής, νά μή καταστώσι γελοίοι. Πρέπει νά 
δοθή παράδειγμα σωτήριον, δπως έν τφ μέλλοντι 
μή επαναληφθώσι τοιαΰτα έγκλήματα. Άφ ού 
και οι δύο Κούτερμαν όμολογούσιν εαυτούς ένο
χους, πρέπει καί οί δύο νά τιμωρηθώσιν, καί 
να υποστώσι τήν ποινήν, τήν έπιβαλλομένην εις 
τούς φονεΐς, τόν θάνατον.

Ό λόγος τού άνακριτοΰ βαθεΐαν ένεποίησεν 
έντύπωσιν εις τούς δικαστάς. Έν άλλη περι- 
πτώσει αί χειρονομίαι του, οί άγριοι αύτού οφ
θαλμοί, καί οί λόγοι του οί άποπνέοντες μίσος 
καί έκδίκησιν, ήθελον φανή ίσως ύπερβολαί· 
άλλ επειδή τώρα οί δικασταί ήσαν έξημμένοι 
ενεκα τής περίπλοκου αύτών Οέσεως, εύκόλως 
παρεδεχοντο πάν ο,τι κατά τών υποδίκων έλέ- 
γετο.

— Ό κ. συνήγορος έχει τόν λόγον, εΐπεν ό 
είσαγγελεύς. Ό δικηγόρος ήρξατο τής άγορεύ- 
σεώς του διά φωνής συγκεκινημένης. Καλώς 
εννόει δτι έβάδιζεν έπί όδοΰ δυσκόλου καί όλι- 
σθηράς καί όλίγην είχεν έπιτυχίας έλπίδα· άλλ’ 
ήθελε νά έκτελέση τό καθήκον του εύσυνειδή- 
τως. Έν άρχή καί ό συνήγορος περιέγραψε τήν 
νυκτερινήν επιθεσιν, άλλα δι’ άλλων χρωμάτων 
άπεδειξε πώς οι Κούτερμαν, άπειλούμενοι, ήναγ- 
κάσθησαν νά ύπερασπισθώσι τήν ζωήν των- είναι 
τούτο δικαίωμα παντός έλευθέρου άνθρώπου. 
Κατά τούτο οί Κούτερμαν ήσαν έντελώς άθώοι, 
και το καθήκον τοΰ δικαστηρίου ήτο νά τούς 
άπαλλάξη εντελώς, χωρίς ούδέ πρόστιμον νά 
τοΐς επιβάλη. Ώς πρός τό γεγονός, δπερ ό κ. 
άνακριτής άνέφερε, καί δι δ ό θωμάς Κούτερ
μαν έδικάσθη πρό δεκαπέντε έτών, ό δικηγόρος 
είπε· Πώς συνέβη τούτο; Ό Βέλλενς εύρεν έν 
τφ κήπφ του παιδίον, δπερ έφευγε κρατών μήλα 
τά όποια εύρεν έρριμμένα κατά γης. Ό Βέλ
λενς οργισθείς είχε καταδιώξει τό παιδίον καί 
συλλαβών αύτό, τό κατέρριψε μέ τόσην ορμήν, 
ώστε τό αίμα έξέρρεε τού στόματος καί τής ρινός 
τού δυστυχούς παιδός. Κατ’ έκείνην τήν στιγ
μήν διεβη έκεΐθεν ό θωμάς Κούτερμαν, καί 
έπειδή ό Βέλλενς έξηκολούθει τύπτων καί κακο
ποιών τό παιδίον, ούδέ έδιδεν άκρόασιν εις τούς 

λόγους τοΰ Κούτερμαν, ούτος έπροσπάθησε διά 
τής βίας ν’ άποσπάση έκ τών ονύχων του τό 
αίματόφυρτον θύμα. Ώς έκ τούτου έπήλθε ρή- 
ξις, καθ’ ήν ό Βέλλενς έλαβε κτύπημα εις τήν 
κεφαλήν. Καί ένήγαγε μέν τόν Κούτερμαν διά 
τούτο, άλλά τό δικαστήριον ού μόνον τόν άθιό- 
ωσεν άμέσως άλλά καί τόν συνεχάρη διά τήν 
πράξιν ταύτην, καί έπέβαλε πρόστιμον] εις τόν 
όξύθυμον Βέλλενς. Προσέθηκεν είτα ό συνήγορος 
δτι οί δύο Κούτερμαν ήγαπώντο παρ’ δλων, δσοι 
τούς έγνώριζον, καί δτι ή κακία τοΰ άνακριτοΰ 
έναντίον των καί τό πάθος, έτι μάλλον έπηυξη- 
σαν τήν άγάπην ταύτην καί τήν ύπόληψιν. Μόνον 
ώς έν παρόδιο ώμίλησε περί τοΰ ύπηρέτου Βλάση 
καί τής έξαφανίσεως αύτού μετά τήν νυκτερινήν 
σκηνήν, ώς καί περί τής διπλής ομολογίας τών 
Κούτερμαν. Τό κυριώτερον πάντων ήτο δτι οί 
κατηγορούμενοι, προσβληθέντες έν νυκτί παρ’ 
άνδρός γνωστού διά τό βίαιον τοΰ χαρακτήρας 
του, καί έξημμένου ύπό τής μέθης, είχον ύπερα- 
σπισθή κατά φυσικόν λόγον, καί δτι ούδέν δικα
στήριο’? έν τφ κόσμφ ήδύνατο νά. τιμωρήση τα 
θύματα τοιαύτης νυκτερινής έπιθέσεως. Άνα- 
φερόμενος τέλος εις τό φιλοδίκαιον τών δικα
στών ό συνήγορος έζήτησε τήν άθώωσιν τών 
πελατών του. Φανερόν ήτο δτι ό δικηγόρος δέν 
είχε λόγους ικανούς πρός έξήγησιν τής διπλής 
ομολογίας τών κατηγορουμένων. Ό λόγος του 
ένεποίησε μέν έντύπωσιν εις δύο ή τρεις τών 
δικαστών, άλλ’ οί λοιποί έσειον τήν κεφαλήν 
καί έδακνον τά χείλη των.

— Τόν λόγον έχει ό ένάγων, εΐπεν ό προε- 
δρεύων.

— Ούδέν έχω νά προσθέσω, άπεκρίθη ό ανα
κριτής μέ ύφος θριαμβευτικόν· έμμένω εις τό 
συμπέρασμά μου· καί οί δύο πρέπει να κατα- 
δικασθώσιν εις θάνατον.

— Καί ύμεΐς, κύριε, συνήγορε;
— Έάν δέν ήμην πεπεισμένος, εΐπεν ό δικη

γόρος, δτι οί κύριοι δικασταί θέλουσιν αθωώσει 
τούς κατηγορουμένους, ήθελον τοΐς άποδείξει δτι 
ποινή θανάτου δέν δύναταί νά έφαρμοσθή εις 
τήν περίστασιν ταύτην, καθότι δλα τά συμβάντα 
συνηγορούσιν ύπέο τών Κούτερμαν. Ούδ’ έπί 
στιγμήν άμφιβάλλω περί τής άποφάσεως υμών. 
Καταδικάζοντες άνδρας έντιμους, οιτινες ύπερη- 
σπίσθησαν τήν ζωήν των έναντίον μανιώδους 
μεθύσου, έναντίον άνδρός τολμήσαντος νά ραπίση 
καί κακοποιήση τήν ιδίαν αύτού μητέρα, ήθέ- 
λετε κάμει μεγίστην αδικίαν, καί τό δικαστήριον 
τού Δβόρπ ήθελε φέρει αιωνίαν, άνεξάλειπτον 
κηλίδα· Εΐπεν.

— Δυνάμεθα έπομένως νά κηρύξωμεν περα- 
τωμένην τήν συζήτησιν, εΐπεν ό είσαγγελεύς.

Άλλ’ ό βαρώνος καί τρεις δικασταί δέν συνε- 
μερίζοντο τήν γνώμην ταύτην, καί προέτρεψαν 
ταπεινή τή φωνή τόν εισαγγελέα νά κάμη μίαν 
άκόμη άπόπειραν, δπως πείση τούς κατηγορου
μένους ν’ άλλάξωσι σύστημα- διότι τοΐς έφαίνετο 
φρικτόν, νά έκδοθή άπόφασις καταδικαστική έν 
τή βεβαιότητι δτι εις τών δύο κατηγορουμένων 
ήτο άθώος.

—, θωμά Κούτερμαν, εΐπεν ό είσαγγελεύς· 
ήκουσες δσα έλέχθησαν ύπέρ καί κατά. Δέν 
έχεις νά πρόσθεσης ούδέν;

— Κύριοι δικασταί, άπήντησεν ό γέρων 
έγειρόμενος, ύποτάσσομαι άγογγύστως εις τήν 
άπόφασιν σας, έχων τήν πεποίθησιν δτι ό καθείς 
έξ ύμών εύσυνειδότως νά έρωτήση τόν έαυτόν 
του τί θά έκαμνεν εις όμοίαν περίστασιν. Ελ
πίζω λοιπόν, δτι άν θά καταδικάσετε, ή άπό- 
φασίς σας δέν θά ήναι τόσον αύστηρά, δσον τήν 
ζητεί ό κ. άνακριτής. Άλλά συγχωρήσατέ με 
νά σάς παραστήσω, δτι ό κ. άνακρικτής σάς 
παρακινή νά καταδικάσετε ένα άθώον. Βέβαιον 

είναι δτι τό θανατηφόρον κτύπημα ήτο έν. καί 
μόνον. Τό κτύπημα τούτο έγώ τό έδωσα. Διατί 
λοιπόν νά καταδικασθή καί ό υιός μου. Διατί 
λοιπόν νά καταδικάσετε ένα άθώον; Δεν άρκει 
μία καταδίκη; Σάς γνωρίζω πρό πολλοΰ, κύριοι 
δικασταί· είσθε άνθρωποι τίμιοι καί φοβεισθε 
τόν θεόν· έχω πεποίθησιν εις τήν δικαιοσύνην
σας.

— Καί σύ, Ούρβανέ, ήρώτησε πάλιν ό προε- 
δρεύων, ομολογείς δτι ό πατήρ σου επληγωσε 
τόν Μάρκον καί όχι συ;

— Ό θεός ν’ άνταμείψη τόν πατέρα μου 
διά τήν μεγάλην του άγάπην, εΐπεν ό Ούρβανός, 
άλλά διά νά σωθώ δέν θ’ άρνηθώ την αλήθειαν 
καί δέν θ’ άφήσω νά καταδικασθή ό άθώός μου 
πατήρ. Έγώ μόνος έπλήγωσα τόν Μάρκον Κόψ. 
Μήν έπιμείνατε περισσότερον· σάς εύχαριστώ δια 
τήν προσπάθειάν σας, άλλ’ είναι δλως περιττή. 
Έγώ είμαι ό μόνος ένοχος, καί έάν εις πρέπη 
νά καταδικασθή, ή καταδίκη δέν πρέπει κατά 
δίκαιον λόγον νά πέση είμή επάνω μου.

Ό βαρώνος, ό είσαγγελεύς καί οί δικασταί 
προσέβλεπον άλλήλους έν μεγίστη άμηχανίφ. 
Τινές τών δικαστών μάλιστα, προτρεπόμενοι παρά 
τοΰ άνακριτοΰ, ήθελον ν’ άπέλθωσι τής αιθούσης, 
δπως συζητήσωσι τήν ύπόθεσιν ιδιαιτέρως έν 
άλλφ δωμάτιο» ■ άλλ’ οι άλλοι, εις το πνεύμα 
τών όποιων οί λόγοι τοΰ γέροντος Κούτερμαν 
είχον έμποιήσει βαθεΐαν έντύπωσιν, έζήτουν 
ν’ άναβληθή ή άπόφασις εις άλλην ήμέραν, κα
θότι δέν ήδύναντο νά άποφασίσωσι νά καταδι- 
κάσωσιν άθώον ■ ίσως ό χρόνος θά έρριπτεν ολίγον 
φώς έπί τής μυστηριώδους ταύτης ύποθεσεως. 
Ό άνακριτής έπέμενεν εις τήν άμεσον άπόφασιν 
οί δικασταί καί ό είσαγγελεύς έξήταζον διά τού 
βλέμματός των τόν βαρώνον, ώς έάν έπερίμενον 
παρ’ αύτού συμβουλήν, ήτις νά λυτρώση αύτους 
άπό τής γελοίας άμηχανίας. Άλλ’ ό βαρώνος, 
άμηχανών καί ούτος έσιώπα.

— Οίανδήποτε καί άν θέλετε νά έκφέρητε 
έτυμηγορίαν, κύριοι δικασταί, εΐπεν ό προεδρευων, 
άποσύρθητε εις τό παρακείμενον δωμάτιον καί 
αποφασίσατε έν γαλήνη καί σκέψει.

Οί δικασταί ήτοιμάζοντο ν’ άποσυρθώσιν, οτε 
αίφνης έμειναν ώς έκπληκτοι. Θόρυβος συγκε
χυμένος ήκούσθη πρό τού δημαρχείου- έφαίνετο 
ώσεί στάσις μαινομένη έν ταΐς ήσύχοις οδοΐς 
τού Δβόρπ· έφαίνετο ώς διαδήλωσίς τις ή ώς 
έκφρασις δυσαρέσκειας κατά τών δικαστών. Ό 
βαρώνος, άγανακτών έπί τή Ορασυτητι ταυτη 
τών υπηκόων του, ήγέρθη καί ήθελησε να εξελθη, 
δτε παρά τήν θύραν ένεφανίσθη ον δύσμορφον, 
νέος χωρικός έχων τό ύφος άγριου μάλλον 
θηρίου ή άνθρωπίνου πλάσματος. Ιά έσχισμένα 
ένδύματά του ήσαν ρυπαρά· ή κόμη του κατε- 
πιπτεν άπεριποίητος έπί τών ώμων του· τό δε
ξιόν μέρος τής ζεφαλής του ήτο περιτετυλιγμένον 
διά πανίου αίματοφύρτου. Ό εις τών οφθαλμών 
του ήτο έξωγκωμένος ώς μήλον, καί τό πρόσω
πόν του ήτο πλήρες μωλώπων καί κηλίδων ποι- 
κιλοχρόων. Φανερόν ήτο δτι ό χωρικός ούτος 
είχε λάβει ράπισμα σφοδρόν κατά τής ζεφαλής

Ό Ούρβανός, άναγνωρίσας αύτόν πρώτος, 
άνέκραξε μετά χαράς·

— Ό Βλάσης! Ό ύπηρέτης μας! Ζή λοι
πόν! Ζή!

Ό Βλάσης ήσθμαινε καί δέν ήδύνατο νά 
προφέρη λέξιν· έφαίνετο εις άκρον κεκοπιαζώς. 
Πάντες προέβλεπον νέαν φάσιν τών πραγμάτων, 
διότι ό μάρτυς ούτος, κάλλιον παντός άλλου, 
ήτο εις θέσιν νά έξηγήση πώς συνέβη ή έπί- 
θεσις καί φόνος. Οί δικασταί έκάθησαν πάλιν.

— Βλάση Σλύπστεν, εΐπεν ό είσαγγελεύς· 
ήσο παρών δτε ό Μάρκος Κόψ έφονεύθη. Έξή- 
γησέ μας εΐλικρινώς πώς συνέβη τούτο.

, κύριοι, ήρξατο 
ό Μάρκος Κόψ είχε τήν 
κακομεταχειρίζεται. Όλί- 

δυστυχήματος, μέ είχε

— Κύριοι, εΐπεν ό υπηρέτης χωρίς νά προ- 
σέξη εις τήν πρόσκλησιν τού είσαγγελέως· θέ
λετε νά καταδικάσετε τούς κυρίους μου . . . άλλ 
ήμπορεΐτε νά μέ κρεμάσετε . . . προτιμώ τούτο 
παρά νά φανώ άχάριστος καί άνανδρος . . . ’Αφή
σατε τούς κυρίους μου έλευθέρους. Έγώ μόνος 
είμαι ό ένοχος· έγώ έφόνευσα τόν άχρεΐον καί 
κακόν Μάρκον . . . Τό ήξιζε, κύριοι, πιστεύσατέ 
το . . . παρατερήσατε τήν κεφαλήν· μου . . . ΙΙλήν 
άδιάφορον, κρεμάσετέ με!

Ψιθυρισμός έκπλήξεως ήκούσθη έν τή αι
θούση. Έν φ ήλπιζον δλοι περισσότερον φώς, 
αίφνης έπαρουσιάζοντο τώρα τρεις ένοχοι άντί 
ένός.

— Πατέρα! έψιθύρισεν ό Ούρβανός- ό θεός 
εύλογητός! Δέν έκτύπησες λοιπόν σύ;

— Τί εύτυχία! άπήντησεν ό γέρων· δέν 
είναι λοιπόν δ Ούρβανός ό φονεύσας τόν Μάρκον!

— Νέος πάλιν δόλος! εΐπεν ό άνακριτής. 
Αύτοί οί άνθρωποι χλευάζουν άναιδώς τήν δι
καιοσύνην!

Ό βαρώνος εΐπέ τι εις τό ούς τού προε- 
δρεύοντος· ούτος δέ έπιβαλών σιωπήν είπε·

— Κανείς δέν έχει νά όμιλήση χωρίς τήν 
άδειάν μου! ’Ίσως αύτός ό μάρτυς είναι σπου
δαιότερος παρ’ δ,τι νομίζομεν· άς τόν άκούσωμεν 
ήσύχως . . . Βλάση, λέγεις δτι σύ έφόνευσας 
τόν Μάρκον. Δύνασαι νά τό άποδείξης;

— Βεβαιότατα, κύριοι, άλλ’ όχι μέ δύο 
λέξεις.

— Μέ δσας λέξεις θελήσεις- άλλά μόνον 
είπέ μας δλην τήν άλήθειαν.

— Πρέπει νά ήξεύρετε 
ό ύπηρέτης, δτι 
συνήθειαν νά μέ
γας ημέρας πρό τοΰ 
σχεδόν ξεριζώσει τό ώτίον μου. Διά τούτο δέν 
ήμπορώ νά είπώ δτι μοΰ ήτο συμπαθητικός. 
Εις τήν πανήγυριν τοΰ Βερσέλ ήθέλησεν άπό 
μΐσος καί άντιζηλείαν νά κτυπήση τόν νέον 
κύριόν μου, τόν Ούρβανόν· έγώ έμβήκα εις τό 
μέσον διά νά έμποδίσω τό κτύπημα, άλλ’ ό 
Μάρκος μέ ήρπασε καί μ’ έρριψε δέκα βήματα 
μακράν, τόσον δυνατά, κύριοι, ώστε ήκουσα τά 
κόκκαλά μου ώς νά έτσακίζοντο. Έρώτησα 
τότε τόν έαυτόν μου, αν οί άδύνατοι ήναι γεν
νημένοι μόνον διά νά δέρωνται, καί οί δυνατοί 
διά νά κακοποιούν άτιμώρητοι τούς άλλους. 
Έζήλευα τό μικρόν ζωΐφιον, τό όποιον άδυνα- 
τώτερον άπό έμέ, έλαβεν δμως άπό τήν φύσιν 
δπλον διά νά ύπερασπισθή· έπειδή είχα λάβει 
τήν στερεάν άπόφασιν νά μή δεχθώ πλέον κανέν 
κτύπημα άπό τόν Μάρκον χωρίς νά έκδικηθώ. 
νΕφυγα λοιπόν τότε άπό τήν πλατείαν καί κα
τέφυγα εις τήν οικίαν τού Ί’όζενς, οπού εις τό 
μαγειρείο·? εύρον κομμάτι σιδήρου, τό όποιον 
έφαίνετο δτι άνήκεν εις τήν εστίαν- έλαβα αύτό 
τό μακρόν σίδηρον καί τό έκρυψα. Κατόπιν δέ 
άνεχώρησα κρυφίως καί ήκόνισα τό δπλον μου 
έπί μεγάλης πέτρας τού δρόμου. Ήμην άπο- 
φασισμένος ν’ άποφύγω τόν Μάρκον, έπειδή ό 
θεός μ’ έδωκεν όλιγώτερον άκόμη θάρρος παρα 
δύναμιν· άλλ’ αν ό άχρεΐος μέθυσος μέ κακο- 
μεταχειρίζετο χωρίς αιτίαν, ήθελα νά ύπερα- 
σπισθώ ώς τήν σφήκα μέ το κέντρον μου. "Οτε 
περί τάς δέκα τήν νύκτα διηρχόμεθα μέ τούς 
κυρίους μου τό μικρόν δάσος καί ήκούσαμεν τόν 
Μάρκον νά φωνάζη· ‘"Έπεσαν εις τά δίκτυα. 
Φονεύσατέ τους!” έτρελλάθην σχεδόν άπό τόν 
φόβον καί έκρύφθην όπισθεν τού κυρίου μου. 
Αίφνης λαμβάνω έν τόσον δυνατόν κτύπημα εις 
τήν κεφαλήν, ώστε ένόμισα δτι μ’ έκτύπησε 
κεραυνός. ’Άλλο αίσθημα δέν μ’ έμεινε τότε 
παρά τό αίσθημα τής έκδικήσεως· έσυρα τό όξύ 
δπλον μου καί έκτύπησα πρός τό μέρος δπου 
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εύρίσκετο έκεΐνος, ό όποιος μέ είχε χτυπήσει. 
0 Μάρκος έφώναξε· "Μ’ έκτύπησαν! ’Απο

θνήσκω!” 'Η φωνή αύτή μ’ έπάγωσε τό «χιμά 
μου. Έκαμα φόνον! Και θά τιμωρηθώ μέ θά
νατον, έπειδή ό κ. ανακριτής είναι θείος τοΰ 
Μάρκου . . .

— Σχάσου μίαν στιγμήν, τον διέκοψεν ό 
είσαγγελεύς ... Οί λόγοι τοΰ υπηρέτου τούτου, 
είπε ταπεινή τή φωνή προς τον βαρώνον και 
τους δικαστάς, φαίνονται αληθείς. ΙΙραγματικώς 
ή πληγή τοΰ Μάρκου ήτο τόσον μικρά, ώστε ό 
ιατρός άμφίβαλλεν άμέσως άν είχε γείνει διά 
μαχαίρας.

— Άλλ’ άν δλα ταΰτα έπενοήθησαν κατόπιν 
δια να μάς περιπλέξουν χειρότερα; είπεν ό ανα
κριτής πλησιάσας. Οί Κούτερμαν είναι πονηροί 
πολύ.

— Βλάση, ήρώτησεν ό είσαγγελεύς, ποΰ 
άφησες τό σίδηρον έκεΐνο τό δξύ;

— Το εκράτησα μαζύ μου διά νά όπερα- 
σπισθώ είς τδ δάσος, άπεκρίθη ό Βλάσης έξάγων 
έκ τού υπενδύτου του αιχμήν σιδηράν δξεΐαν· 
ιδού, κύριοι. Μέ αυτό έφόνευσα τόν Μάρκον... 
Εύρίσκετε ίσως δτι ομιλώ μέ αυθάδειαν; Αδιά
φορο?! Ήςεύρω ποια τύχη μέ περιμένει, άλλά 
δέν φοβούμαι τόν θάνατον, άν πρόκηται νά έξα- 
γοοάσω τήν ζωήν μου μέ τήν ζωήν τών κυρίων 
μου, τών ευεργετών μου, οί όποιοι πάντοτε μέ 
μετεχειρίσθησαν ώς παιδί των και ώς άδελφόν 
των, οί όποιοι μέ ήγάπησαν και μ’ έπροστά- 
τευσαν πάντοτε, έν ω οί άλλοι δέν εϊχον διά 
πτωχόν υπηρέτην παρά περιφρόνησιν καί κτυ
πήματα.

— Καί άπό τήν νύκτα τοΰ φόνου δέν είδες 
ούτε τούς Κούτερμαν ούτε κανένα φίλον των, 
καί δέν τούς ώμίλησες;

— Δέν είδον κανένα, κύριε.
— ’Εξακολούθησε τήν κατάθεσίν σου. Τί 

έκαμες άφ’ ού έκτύπησες τόν Μάρκον Κόψ;
— Έφυγα είς τό δάσος, άπήντησεν ό υπη

ρέτης. Τό αίμά μου έτρεχεν άπό τήν πληγήν 
μου καί μετ’ όλίγον έχασα τάς αισθήσεις μου. 
Όταν συνήλθα ήτο άκόμη νύξ σκοτεινή. Είχα 
δυνατόν κεφαλόπονον καί είχα χάσει τόν σκού
φον μου. Ό φόβος μήπως μέ εύρουν καί μέ 
κρεμάσουν μ’ έδωσε τήν δύναμιν νά σηκωθώ καί 
νά φθάσω εως είς τόν ποταμόν έκεΐ δμως 
έπεσα καί έμεινα έως δτου ή πείνα μέ ήνάγκασε 
νά ζητήσω άνθρώπους· πτωχοί άνθρακεΐς μ’ έδέ- 
χθησαν καί μέ έπεριποιήθησαν είς τήν καλύβην 
τών, έγώ δέ ήμην άποφασισμένος άμα ίατρευθή 
όλίγον ή κεφαλή μου καί τό ’μάτι μου νά φύγω 
μακράν, μακράν . . . Σήμερον δμως πολλά πρωί 
χωρικός άπό τό Βερσέλ ήλθεν είς τήν καλύβην 
μέ άνεγνώρισε καί μέ έδιηγήθη δ,τι είχε συμβή 
είς τό Δβόρπ μετά τήν φυγήν μου. "Αμα έμαθα 
δτι σήμερον τό πρωί ό κύριος Κούτερμαν καί 
ό υιός του θά κατεδικάζοντο είς θάνατον διά 
έγκλημα, τό όποιον έγώ μόνος έπραξα, φόβος 
καί λύπη μέ κατέλαβον. 'Η συνείδησίς μου 
μ’ έλεγεν, δτι άν άφήσω νά καταδικασθοΰν οί 
εύεργέται μου, ή ψυχή μου δέν είχε πλέον νά 
έλπίση σωτηρίαν. Τότε άμέσως έτρεξα, έτρεξα ... 
δέκα φοράς έπεσα είς τόν δρόμον, άλλ’ άς έχη 
δόξαν ό θεός, ήμπόρεσα νά φθάσω είς καιρόν, 
διά νά σώσω τούς εύεργέτας μου. Ιδού λοιπόν, 
κύριοι· έδώ είμαι! Καταδικάσατέ με άμέσως 
είς θάνατον. Γούτο μόνον σάς ζητώ.

— θωμά Κούτερμαν, ήκουσες τήν κατάθεσίν 
τοΰ υπηρέτου σου. ’Επιμένεις δτι είσαι σύ ό 
ένοχος;

— Όχι, κύριε είσαγγελεΰ, έγώ δέν μετεχει- 
ρίσθην. τό μαχαίρι, άπήντησεν ό γέρων.

— Καί σύ, Ούρβανέ;

.— Ούτε έγώ, κύριε· δέν έκτύπησα κανένα 
ούτε μέ τήν χεΐρα·

— Λοιπόν εΐπετε ψεύματα είς τό δικαστή
ριο?; Τί σημαίνει τοΰτο;

— Αί, κύριοι, είπεν ό θωμάς Κούτερμαν, 
καί οί δύο έσύραμεν τάς μαχαίρας διά νά 
ύπερασπισθοΰμεν. Δέν έγνωρίζομεν τί έκαμεν 
ό υπηρέτης μας καί είχαμεν τήν πεποίθησιν δτι 
είς έκ τών δύο μας είχε χτυπήσει. Δέν άμ- 
φίβαλλον δτι ήτο ό υιός μου· άλλ’ ό υίός μου 
έπρόκειτο νά νυμφευθή · ζωή άγάπης καί ευδαι
μονία; τόν έπερίμενεν αυτός ήδύνατο νά έρ- 
γάζηται καί νά περιποιήται τήν γραίαν μητέρα 
του. Έγώ είμαι γέρων, καί αί ήμέραι μου είναι 
μετρημέναι. Διά τοΰτο άπεφάσισα νά άναδεχθώ 
τήν ενοχήν, άν ύπήρχεν ένοχή. Και συλλο- 
γισθήτε, κύριοι, άν ό εύγενής υίός μου δέν ήξιζε 
τοιαύτην θυσίαν. Είχε τήν πεποίθησιν δτι έγώ 
είχα χτυπήσει, καί διά νά σώση τόν γέροντα 
πατέρα του. έκατηγόρησεν εαυτόν, καί δέν έφο- 
βήθη, άν καί τόν έφοβέριζον μέ ποινήν θανάτου. 
Δι ήμά: δέν είναι δυνατόν νά γείνη λόγο; περί 
ποινή; θανάτου· άλλ’ άν τό δικαστήριον νομίζη, 
δτι πρέπει νά τιμωρηθούν αί ψευδείς καταθέσεις, 
τιμωρήσατέ με, άλλά μή τιμωρήσατε τήν εύγενή 
αύταπάρνησιν τοΰ υιού μου.

— Κύριοι, άνέκραξεν ό Οΰρβανός, ή τιμω
ρήσατε έμέ μόνον, ή άφήσατέ με νά συμμερισθώ 
τήν τύχην τοΰ πατρός μου · μή με χωρίσατε 
άπ’ αύτόν!

— Κύριε πρόεδρε, είπεν ό άνακριτής, ζητώ 
τόν λόγον. Άμα δέ τίρ έδόθη ό λόγος έκή- 
ρυξεν δτι παραιτεΐται τής έπί φόνφ κατηγορίας 
κατά τών Κούτερμαν, άλλ’ δτι ζητεί τιμωρίαν 
παραδειγματικήν διά τά ψεύδη. Νομίζει, προσέ- 
θηκεν, δτι ό έμπαιγμός τοΰ δικαστηρίου πρέπει 
νά τιμωρηθή διά έξορίας πέντε έτών καί διά 
τής δημεύσεως τού ήμίσεως τών κτημάτων των. 
'Ως πρός τόν ύπηρέτην Βλάσην άφίνει τούς κυ
ρίους δικαστάς ν’ άποφασίσωσιν.

Ό συνήγορος άπήντησεν δλίγας λέξεις, δπως 
άποδείξη τό άβάσιμον καί το υπερβολικόν τών 
διϊσχυρισμών τοΰ άνακριτού· άλλ’ οί δικασταί 
όλίγον έπρόσεξαν είς τούς λόγους τούτους, δπως 
καί δέν εϊχον δώσει προσοχήν είς τούς λόγους 
τοΰ ένάγοντος. Πάντες ήσαν βαθέως συγκεκινη- 
μένοι καί τών πλείστων οί όφθαλμοί ήσαν πλή
ρεις δακρύων. Έθεώρησαν δέ περιττόν ν’ άπο- 
συρθώσιν είς τό ιδιαίτερον δωμάτιον πρός 
σύσκεψιν, άλλά συνεννοηθέντες μεταξύ των διά 
τοΰ βλέμματος εδωκαν τάς ψήφους των είς τόν 
πρόεδρον, δστις κτυπήσας τρις διά τού σφυρίου 
του έπί τής τραπέζης, είπε μετά πολλής έπι- 
σημότητος·

— ’Ιδού ή άπόφασις τοΰ δικαστηρίου τοΰ 
Δβόρπ, άπόφασις έκφερομένη παμψηφεί έν όνό- 
ματι τοΰ εύγενοΰ; ήμών Κυρίου, έν τή ύποθέσει 
τών θωμά καί Ούρβανοΰ Κούτερμαν, καί τού 
Βλάση Σλύπστην, κατηγορουμένων καί τών τριών 
καί υπόπτων τοΰ φόνου τοΰ Μάρκου Κόψ. Οί 
δύο πρώτοι, κηρυττόμενοι άθώοι, θέλουσιν άμέσως 
άποφυλακισθή καί είναι έλεύθεροι· καί ό τρίτος 
κηρύττεται άθώος ώς ένεργήσας έν περιπτώσει 
νομίμου άμύνη; . . . Λύεται ή συνεδρίασις!

Άμα ήκούσθη ή άπόφασις αύτη οί δύο Κού
τερμαν καί ό Βλάσης άνέκραξαν μια φωνή.

— ’Ελεύθεροι! ’Ελεύθεροι! . . . Ή γυναΐκά 
μου! ... 'Η μήτηρ μου! ... Ή Καικηλία! . . . 
'Η Τερέζα!

— Εί'μεθα έλεύθεροι! Δοξάσατε τόν θεόν! 
έφώναζεν ό Ούρβανός τρέχων πρός τάς γυναί
κας, αΐτινες έκλαιον έκ συγκινήσεως καί χαράς.

Έξωθεν τοΰ δημαρχείου ή χαρά τοΰ πλήθους 
ήτο άνέκφραστος · δλοι έσειρν τούς πίλους των 
είς τόν άέρα. Ό Κάρολος ετρεξε τότε μέ δεκάδα 

φίλων καί μέ δλην τήν άντίστασίν του έσήκωσαν 
τόν Ούρβανόν έπί τών ώμων καί τόν έφερον έν 
θριάμβφ. Αί ζητωκραυγαί των άντήχουν έπί 
τής άντίπεραν άκρα; τής κοιλάδος.

** *
Εβδομάδας τινάς μετά τά συμβάντα ταΰτα, 

μεγάλη έτελεΐτο είς τό χωρίον Δβόρπ τελετή. 
Είς τήν είσοδον τοΰ χωρίου ΰψοΰτο άψίς μεγαλο
πρεπής κεκοσμημένη διά μυρσινών καί στεφάνων 
και φέρουσα διαφοροχρόους έπιγραφάς. Αί οί- 
κιαι δλαι εϊχον σημαίας. Διπλούς έτελεΐτο 
γάμος. Ό Ούρβανός Κούτερμαν ένυμφεύετο τήν 
Καικηλιαν 1’όζενς, καί ό υπηρέτης Βλάσης 
έλαμβανε σύζυγον τήν πιστήν αύτω Τερέζαν, τήν 
ύπηρέτριαν. Διά τούς δύο του όπηρέτας ό 
θωμάς Κούτερμαν είχεν έγείρει εκ τοΰ προ
χείρου ξύλινον οίκίσκον, δπως έν αύτω διαμέ- 
νωσι πλησίον τών κυρίων των, μεθ’ ών καί 
συνέπαθον.

ΤΕΛΟΣ.

ΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΐΟΝ
ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩι.

(Μετά τριών εικόνων, Spa οελ. 317.)

Ιό βοτανικόν Μουσεΐον έν Βερολίνω, ού μι- 
κράν παραθέτομεν εικόνα, είναι κατάστημα σχε
δόν μοναδικόν εις τό είδος του, ίδρύθη δέ έν 
έτει 1882.

Έν τω έκτεταμένφ βοτανικό» κήπφ άνηγέρθη 
κομψόν τριόροφον οίκημα, τό Μουσεΐον. Έν τφ 
πρώτφ αύτοΰ πατώματι εύρίσκεται ή βιβλιοθήκη 
καί τό μελετητήριον. Είς τό πάτωμα τοΰτο 
μετακομίζονται αί διάφοραι φυτικαί συλλογαί, 
αί έκ τών άπωτάτων χωρών άποστελλόμεναι. 
I ά κιβώτια άνοίγονται ένταΰθα, έξετάζονται έπι- 
σταμένως, καί ταξινομούνται τά φυτά ύπδ ειδη
μόνων άνδρών. Τό δεύτερον πάτωμα περιέχει 
τάς φυτικάς συλλογάς κατά τάξεις, γένη, είδη. 
’Ενταύθα διατηρείται καί ή πολύτιμος φυτική 
συλλογή τοΰ διασήμου ‘Ρουσσώ. Ό 'Ρουσσώ 
μετά πολλής έπιμελείας κατέταξε τά διάφορα 
φυτά, καί περιέγραψεν αύτά κατά σειράν έν κα- 
ταλόγφ καθαρωτάτφ, ιδία αύτοΰ γεγραμμένω 
χειρί. Τό οέ τρίτον πάτωμα, προσιτόν τφ κοινφ 
δίς τής έβδομάδος κατά τό θέρος, περιλαμβάνει 
έν έκτεταμένη δωματίων σειρά φυτά καί τμή
ματα φυτών, πρό πάντων καθ’ δσον ταΰτα 
έχουσι σχέσιν πρός τήν γεωργίαν, πρός τήν βιο
μηχανίαν, πρός τήν ιατρικήν έπιστήμην καί πρός 
τήν ιστορίαν τοΰ πολιτισμού. Τό τμήμα τοΰτο 
είναι τά μάλιστα ένδιαφέρον διά τδν μή βοτα
νικόν, καθότι είναι οίονεί συμπλήρωσις τής άνα- 
γνώσεως τών νεωτάτων περιηγήσεων. Άπειρον 
πλήθος καρπών καί σπόρων είναι ένταΰθα κατα- 
τεθειμένον, ώς καί δλων τών ειδών τά ξύλα, 
ών τινα είσί τοσούτον λεπτά κεκομμένα, ώστε 
καθίστανται διαφανή. Πολλά τών άντικειμένων 
τής συλλογής ταύτης φέρουσι καί τά όνόματα 
τών περιηγητών, οίς δφείλονται. Ένταΰθα μετά 
φρίκης βλέπομεν μικρόν κάλαθον, περιέχοντα τό 
φοβερόν δηλητήριον, δι’ ού οί άγριοι δηλητηριά- 
ζουσι τά βέλη των ένταΰθα μετά πλείστου 
δσου ένδιαφέροντος λαμβάνομεν είς τάς χεΐρας 
ήμών τό έλαφρότερον καί τό βαρύτερον είδος 
τού ξύλου, τό Έλαφρόξυλον καί τό Μελα- 
νόξυλον. Λέμβον, κατεσκευασμένην έξ έλα- 
φροξύλου καί χωρούσαν οκτώ άνθρώπους, δύνα- 
ται μετά πολλής εύκολίας νά μεταφέρη είς 
άνθρωπος έπί τών ώμων του· τό μελανόξυλον 
είναι βαθυτάτου μαύρου χρώματος καί βαρύ ώς 
σίδηρος.

Έξ όλων τών φυτών οί μύκητες είναι 
ίσως οί κάλλιστα διατηρούμενοι, διότι, ώς 
γνωστόν, άποξηραίνονται εύκόλως. Τό βο
τανικόν Μουσεΐον περιέχει πλουσιωτάτην 
συλλογήν μυκήτων, φυσικών τε καί τεχνη
τών. Μεταξύ τών μυκήτων, οιτινες κινοΰσι 
τά μάλιστα τό ένδιαφέρον, είναι καί ό έν 
τή δεύτερα ήμών είκόνι παριστανόμένος. 
Είναι μύκης έκ τοΰ είδους τών Lentinus 
lepideus, καί φύεται συνήθως εντός φρεα- 
των. 'Π προσπάθεια του νά έξέλθη τοΰ 
φρέατο; παρέχει αύτω τήν επιμήκη μορφήν. 
Είναι μύκης "παραφρόνησα;”, ώ; ευφυή; 
τι; βοτανικό; ώνόμασεν αύτόν. Επίση; 
καλώς ώς οί μύκητες διατηρούνται και τα 
θαλάσσια φύκη, τά γνωστά εκείνα χόρτα, 
τά όποια εκβαλλόμενα τοΰ υδατος άπο- 
τελοΰσι λεπτοτάτας βωλίδας, είσαγόμενα 
δέ πάλιν είς τό ύδωρ έξαπλοΰνται και 
πλέουσιν ύπάρχουσι φύκη έχοντα ωραιότατο? 
χρωματισμόν. Λίαν άξιοθέατο; είναι και ή 
συλλογή τών φοινίκων, δένδρων τούτων τών θερ
μών κλιμάτων μεταξύ τών φυτών τούτων βλέ
πομεν τόν κήρινον φοίνικα, έξ ού παράγεται 
κηρός, τόν Πιοσσάοαν φοίνικα, έξ ού κατασκευ
άζονται τά καλλίτερα σάρωθρα, τόν έλαιοφοίνικα, 
τόν παράγοντα έλαιον, τόν κοινόν φοίνικα μέ

ΜΥΚΗΣ.

τούς γλυκυτάτους καρπούς του καί τό δένδρον, 
τό παρέχον ήμΐν τόν θρεπτικώτατον σάγον. I ού 
καρπού τοΰ τελευταίου τούτου είδους διδομεν 
ένταΰθα άπεικόνισιν. Τό δένδρον φύεται κυρίως 
εί; τά ύγρά μέρη τών άνατολικών Ινδιών και 
έχει ένίοτε ύψος τριάκοντα ποδών. 1 ό έσωτε- 
ρικόν τοΰ κορμού περιέχει λευκόν μυελόν, δστις 
μετατρεπόμενο; είς άλευρον αποτελεί τόν εις τό 
έμπόριον είσαγόμενον σάγον. Καί ό σάγος ουτος 
είναι ό γνήσιο;· ό σήμερον δμως έν Εύρώπη 
ώς σάγος πωλούμενος είναι ώς έπί τό πλεΐστον 
νενοθευμένος καί παράγεται έκ γαιομήλων ή 
τιμή τοΰ γνησίου σάγου είναι δεκάκις άνωτέρα 
τής τοΰ νενοθευμένου.

Ούδείς σήμερον έπισκεπτόμενος τήν πρωτεύ
ουσαν τοΰ Γερμανικού κράτους δέν πρέπει ν άμε- 
λήση νά έπισκεφθή καί τό νεοσύστατον βοτα
νικόν Μουσεΐον, έν ω θά εύρη πλεϊστα δσα τά

ΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΐΟΝ ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΩι. 

μάλιστα ένδιαφέροντα άντικείμενα. Τό Μου
σεΐον τοΰτο πλουτίζεται όσημεραι.

ΠΕΡΙ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑΣ.

’Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά τοΰ Εσπέρου.

Άναγνούς τήν περί σπογγαλιείας εκθεσιν εν 
τω Έσπέρφ λαμβάνω τήν τόλμην να έπι- 
προσθέσω καί έγώ τάς δλίγας ταυτας λεξεις 
πρό; έπιμήκυνσιν τής έκθέσεως καί πλείονα 
φωτισμόν τών περιέργων.

Εί; τήν σπογγαλιείαν έπεδόθησαν οι Έρμι- 
ονεΐς, οί Κρανιδιώται καί οί '1 δραΐοι. Ούτοι 
δέ δτε έπέρχεται ό Μάιος έτοιμάζουσι τά σκάφη 
των, τάς βυθιστικάς μηχανάς, τάς τροφάς καί 
τά έπί τούτφ πληρώματα καί ναυλώνουσι μέγα 
πλοΐον, έφ’ ού έπιβιβάζουσι τά πλοιάρια των 
σχετικώ; μέ τήν χωρητικότητα τοΰ ΙΙάρωνος, 
τού οποίου έπιβαίνουσι καί τά πληρώματα, και 
άπέρχονται εί; τά παράλια τής ’Αφρικής, ιδίως 
δέ τή; Τριπόλεω; περί τήν Βεγγάζην. Εκεί 
διασκορπίζονται κατά τό μήκος τών παραλίων, 
δπου καί άρχεται ή σπογγαλιεία. ’Αρχίζει δε 
αΰτη εί; βάθος πέντε δργυιών μέχρι; είκοσι- 
πέντε· καί είς τό βάθος πέντε μέχρι δεκαπέντε 
δργυιών δύναταί νά διαμεινη ό δύτη; 2—4 ώρας 
έν τω βυθψ, ερευνών έν τφ πυθμενι εν άνεσει, 
κρατών είς χεΐρας κάμακα καί μάχαιραν έπι- 
τηδείαν πρός έκρίζωσιν τών σπόγγων, έχων μεθ’ 
έαυτοΰ καί δικτυωτόν σάκκον πρός εναποθεσιν 
τής συλλογής · κάτω δμως τών δεκαπέντε δργυιών 
καί ιδίως τών είκοσιπέντε δεν δύναταί ν άν- 
θέξη πέραν τής μια; ώρας μέχρι μιας καί 
λεπτών δέκα· διότι ό διά τοΰ έλαστικοΰ σωλήνος 
διοχετευόμενος άτμοσφαιρικός αήρ, έκτος τοΰ 
δτι καταφθάνει θερμός ένεκα τής άποστάσεως, 
καί δυσκόλως έξατμίζεται έκ τοΰ άκρου τής έπι 
τής μήτρα; τής κεφαλής ευρισκόμενης εύρείας 
οπής, καί οΰτω; ή άναπνοή άποβαίνει δύσκολος. 
ΙΙολλάκις ένεκεν άπληστία; τών δυτών, οτε 
άπαντάται άφθονος υλη πρό; συλλογήν, συμβαίνει 
νά έκπνέωσιν ούτοι έν αύτω τω πυθμένι. Συμ
βαίνει πολλάκις ό πυθμήν νά γέμη φόκων, ώστε 
δέν δύναταί νά γείνη ή αλιεία πρό τοΰ μηνος 
Ιουνίου, δτε τά φύκη ώριμάζοντα έκριζοΰνται 
φυσικώς καί οΰτω καθαρίζεται ό πυθμήν.

'0 άοίστης ποιότητα; σπόγγος εύρίσκεται ώ; 
έπί τό πλεΐστον περί τά στόμια μεγά
λων σπηλαίων, άλλ’ ή συλλογή αύτών 
καθίσταται λίαν κοπιώδης και δύσκολος. 
’Εκτός τών σπόγγων άλιεύονται και αστα
κοί καί μεγάλοι ιχθύς, ένιοτε δε και μαρ
γαριτοφόρα όστρακα. Ιού; μεγάλους ιχθύς 

έγκλείουσιν οί άλιεΐς είς τάς φωλεάς των 
καί τούς φονεύουσιν.

Οί δύται είναι έκ νεαρά; ήλικίας έξη- 
σκημένοι είς τό έργον καί τήν περιβολήν 
τής μηχανής. Δέν δύναταί έκαστος ναύ
της νά ήναι καί δύτης· διά τοΰτο ό δύτης 
λαμβάνει έκ τής διανομής τών καθαρών 
κερδών καί διπλήν μερίδα άπό τής τών 
ναυτών.

Συμβαίνει ένίοτε οί δύται νά συναν- 
τώνται καί μέ άνθρωποφάγα κήτη, ιδίως 
δέ ξιφίας. "Οταν ό ξιφίας έμφανίζηται ένώ- 
πιον τοΰ δύτου, είναι αδύνατον ό δύτης να 
σωθή αν δέν κατορθώση νά φονεύση τό θα
λάσσιον θηρίον. Έν δσιρ ό δύτη; μένει 
άκίνητος, ό ξιφίας άπό μακράν τόν περιτρι
γυρίζει χωρίς νά τφ έπιτεθή· δταν δέ ούτος 
δίδη τό σημεΐον τής άνελκύσεως διά έπί- 
τηδες σχοινιού, δΓ ού είναι προσδεδε- 

μένος, καί άρχεται ή άνύψωσίς του, ό ξιφία; 
άστραπηδόν τφ έπιτίθεται, καί άν ό δύτης ήναι 
γενναίος καί έπιτήδειο; συνάπτει μετ’ αύτοΰ 
μάχην μέχρι; ού ό εί; γίνεται θύμα τοΰ ετέρου ■ 
τά θύματα δμως άριθμοΰνται περισσότερα εις 
άνθρώπους ή είς ξιφίας. Έάν συμπέση νά κα- 
ταφάγη άνθρωπον ό ξιφίας δέν άπομακρύνεται 
άπό τά μέρη αύτά έπί τέσσαρα ή καί πλέον 
έτη, ώστε τά μέρη αύτά δέν δύνανται νά σπογ- 
γαλιευθώσιν άνευ άναποφεύκτου κινδύνου. Βε- 
βαιοΰται ύπ’ αύτών τών σπογγαλιέων δτι εις 
θέσιν, έν ή κατεβροχθίσθη άνθρωπος, επτά συνεχή 
έτη ό ξιφία; αύτός περιεφέρετο, καί τό μέρος 
έμεινεν δλω; άκαλλιέργητον, διότι άμέσως, άμα 
ήννόει τήν προσέγγισιν ανθρώπων, ό ξιφίας έδιδε 
σημεία τής ύπάρξεώς του· κατωρθώθη δμω; 
έπί τέλους ό έκδιωγμός του καί ή έξαφάνισίς 
του διά δυναμίτιδος. Λέγεται δτι δότης τις 
'Υδραίο; έσώθη έκ τή; έπιθέσεως ξιφιού διά 
τή; έξογκώσεω; τοΰ έλαστικοΰ του ένδύματος, 
διότι άμα τφ ένεφανίσθη ή θαλασσία τίγρις, 
αύτός έκλεισε τήν όπήν τοΰ άέρο; καί ή έγδυ· 
μασία του έξωγκώθη εί; τοσούτον βαθμόν, ώστε 
παρίστα τέρα; φοβερόν, δπερ ό ξιφία; δέν έτόλ- 
μησε νά προσβάλη καί τοι πολλάκις άποπειρα- 
θείς· ήκολούθει δέ ιόν δύτην μέχρι τής άνυ- 
ψώσεώ; του, ήτις καί κατωρθώθη μέ μέγαν τοΰ 
άνθοώπου κίνδυνον, ώ; μή δυναμένου ν’ άνα- 
πνεύση· λέγεται μάλιστα δτι μετά τοΰτο κα
τέστη ό δύτη; καί δλω; άχρηστο; εί; τό έργον.

Έν τούτοι; δλοι οί μεγάλοι ούτοι κίνδυνοι

ΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΓΟΥ.
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περιφρονοΰνται ενεκα τών μεγάλων κερδών, τά 
όποια άποφερει ή σπογγαλιεία· διότι κατ’ έτος 
αρκετός εισάγεται πλούτος άπο τά μέρη εκείνα· 
μάλιστα ένεκα τής καταπτώσεως τής εργασίας 
τών ιστιοφόρων πλοίων πλεΐστοι 3σοι ναυτικοί 
καταφεύγουσι σήμερον είς τό επικίνδυνον μέν 
άλλ’ έπικερδές τοΰτο έργον.

Διατελώ συν τφ άνήκοντι σεβασμφ

Έν Καλαρασίφ, 25 ’ Ιανουάριου 1884.

Γεώργιος Δ. Μ αθιός.

Έν Λειψία τή 14/26 Φεβρουάριου 1884.

Ιο αποτέλεσμα τής εγγραφής είς το νέον 
γαλλικόν δάνειον δέν έδικαίωσε καθ’ βλα τάς 
προσδοκίας τών αισιόδοξων, διότι ναι μέν έκα- 
λύφθη τρις, άλλ’ δταν άναλογισθή τις δτι άλλα 
προηγούμενα δάνεια τής Γαλλίας έκαλύφθησαν 
είκοσάκις καί πλέον, όφείλει νά όμολογήση δτι 
ή φαινομένη επιτυχία είναι τοσοΰτον μέτρια, 
ώστε δέον νά θεωρηθή μάλλον ώς άποτυχία. 
Τοΰτο δέ άποδοτέον είς τήν άνικανότητα και 
άπειρίαν τοΰ υπουργού τών Οικονομικών, δστις 
ού μόνον τήν συνήθη προμήθειαν δέν ήθέλησε 
νά παραχωρήση είς τους τραπεζίτας καί τούς 
πράκτορας, ΐνα δήθεν άφήση δλην τήν ωφέλειαν 
είς τους μετόχους, άλλά κα'ι το τίμημα τής 
έκδόσεως πολύ υψηλόν ώρισε. Συνέπεια δέ τών 
μέτρων τούτων ύπήρχεν ή έν ταΐς πρώταις ήμέ
ραις μετά τήν εγγραφήν έκπτωσις κατά 20 °/<ι. 
Ό "Χρόνος” τοΰ Λονδίνου παρατηρεί ώς προς 
το δάνειον τοΰτο, δτι ή κατάστασις τής Γαλλίας 
δέν είναι σήμερον άνθηρά, έν φ προ δύο άκόμη 
έτών ή γαλλική Κυβέρνησις έκοοΰσα δάνειον 
χιλίων εκατομμυρίων έσχε λαμπρά άποτελέ- 
σματα· βέβαιον δμως είναι δτι τοΰτο προέρχεται 
καί έκ τής έπανειλημμένως άποτυχούσης έσο- 
δείας καί έκ τής χρηματιστικής καί έμπορικής 
κρίσεως, ήν διέρχεται ή Γαλλία.

Έκ Λονδίνου άγγέλλεται σχέδιον είς άκρον 
περίεργον περί άναδιοργανώσεως τών οικονομικών 
τής Αίγύπτου. Γνωστόν είναι δτι δυνάμεις τινές, 
καί έν πρώτοις ή Γαλλία, έναντιοΰνται είς τόν 
περί διαλύσεως νόμον χωρίς νά ληφθώσιν αί 
δέουσαι εγγυήσεις περί μεγαλειτέρας τού κατέ- 
χοντος τά χρεόγραφα άσφαλείας. ’Επειδή δμως 
αί τακτικαί πρόσοδοι δέν έπαρκοΰσι διά τάς 
άποζημιώσεις, τραπεζίτης έκ τής φιλελευθέρας 
μερίδος έκαμε τήν έξής πρότασιν· 'Η ’Αγγλία 
ν’ άναλάβη δλον τό έκ 50 έκατομμυρίων λιρών 
στερλινών αιγυπτιακόν χρέος, καί ουτω νά οικαιο- 
λογηθή ή έλάττωσις τοΰ τόκου άπό 4 είς 2 '/ι "/ο. 
Τήν πληρωμήν τών τόκων ήθελεν άναλάβει ή 
ή ’Αγγλία, καί τοΰτο έκ τών εισπράξεων τών 
μετοχών τής διώρυγος τοΰ Σουέζ, τό δέ υπό
λοιπον, περίπου 65 χιλ. λιρών ήθελε συνεισφέρει 
ή Αίγυπτος. Είς άντάλλαγμα ή Αίγυπτος ήθελε 
παραχωρήσει τή’Αγγλία, τήν παρά τήν διώρυγα 
τοΰ Σουέζ χώραν· ώστε ή μέν ’Αγγλία θά έγί- 
νετο κυρία τής διώρυγος, καί οί κάτοχοι αιγυ
πτιακών χρεωγράφων Οά είχον τήν αύτήν άσφά- 
λειαν, ήν έχουσιν οί κάτοχοι άγγλικών χρεωγρά
φων. "Αν καί τό σχέδιον τούτο φαίνεται άρκούν
τως φαντασιώδες, ούχ ήττον δμως άποδεικνύει 
δτι ή ’Αγγλία έκτός τής ηθικής έγγυήσεως, 
θέλει άναλάβει καί τήν επίσημον άντιπροσω-

πείαν άπέναντι τών διαφόρων τής Αίγύπτου 
δανειστών. Λ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ.

’Ιστορική περιγραφή τής Ιαπωνίας 
ύπό ViLLEDART· Μετάφρ. Λέων. Λ. Λαζαρίδου. 
Έν Κωνσταντινουπόλει 1883. (μετά εικόνων). 
Βιβλίον λίαν χρήσιμον είς πάντα ενδιαφερόμενον 
περί τών τής άποκέντρου έκείνης χώρας τής 
Άνατολής. Ή μετάφρασις είναι τά μάλιστα 
έπιτυχής, ό τύπος καθαρός καί έπιμελημένος, 
αί εικόνες καλλιτεχνικαί. Τό βιβλίον έκδοθέν 
παρα τοΰ έμπειρου περί τά τοιαΰτα Κυρίου Ί. 
Γ. Μαργαρίτου άνετέθη τφ φιλομούσφ Κυρίφ 
Σταύρφ Χριστοδουλίδη, ένθέρμφ πατριώτη έν 
'Ρουστσουκίφ τής Βουλγαρίας.

"Έκ τής νεωτέρας Ελλάδος” άπό Κ. 
Στ. Κολιάτζου. Έν Λειψία 1884. Ό φιλότιμος 
νέος Κ0· Κ. Κολιάτζος έν τή συντόμφ ταύτη 
γερμανική διατριβή, τή δημοσιευθείση έν τφ 
έγκρίτφ ΙΊεριοδικφ Die Grenzboten, μετά πολ
λής σαφήνειας καί άκριβείας δίδει ήμΐν περί- 
ληψιν τής προόδου τής σημερινής Ελλάδος ύπό 
έποψιν κοινωνικήν καί διανοητικήν. 'Η μικρά 
μονογραφία! είναι οίονεί άπάντησις είς τάς καθ’ 
ήμέραν κατά τής χώρας ήμών έκτοξευομένας 
ύβρεις καί συκοφαντίας παρ’ άνδρών, είτε κακώς 
κατ’ αύτής διατεθειμένων, είτε έπιπολαίως μόνον 
κρινόντων καί ώς έκ τούτου μή στηριζομένων 
έπί θετικών πληροφοριών. Δίκαιον είναι νά 
διαψεύδωνται τοιαΰται άδικίαι, καί κατά τοΰτο 
θεωροΰμεν τήν διατριβήν τοΰ κ. Κολιάτζου τά 
μάλιστα ώφέλιμον, τοσούτφ μάλλον καθ’ δσον 
έδημοσιεύθη έν ΙΙεριοδικφ ύπό μυριάδων άνα- 
γινωσκομένφ και πρό πάντων παρ’ άνδρών, οίτινες 
μή γινώσκοντες όρθώς τά καθ’ ήμάς πολλάκις 
παρεξήγησαν αύτά.

Ό κύριος Δ. Βικέλας, δστις μετά το- 
σαύτης έπιτυχίας έπεδόθη εις τήν φιλολογίαν 
καί φ όφείλομεν τάς έπιτυχεΐς μεταφράσεις 
πολλών δραμάτων τοΰ Σαιξπήρου, έδημοσίευσε 
κατ’ αύτάς έν έγκρίτοις γαλλικοΐς Περιοδικοΐς 
τρεις σπουδαίας μονογραφίας, ών ή μέν έπιγρά- 
φεται "Η Ελλάς πρό τής έπαναστάσεως τοΰ 
1821”, ή δέ έτέρα "Κατάστασις τοΰ Έλλ. τύπου 
έν έτει 1883”, καί ή τρίτη "Ό Κουμουνδοΰρος” 
Τήν τελευταίαν ταύτην μονογραφίαν μετέφρασε 
γαλλιστί ό λόγιος μαρκήσιος De Queux de St. 
Hilaire, ό έν τοΐς Φιλέλλησιν επιφανή κατέχων 
θέσιν. Έν τή διατριβή ταύτη ευρομεν χωρία 
αύστηρά μέν κάπως, άλλά καί διδακτικά, π. χ. 
"'0 "Ελλην ρέπει εύκόλως πρός τήν έπίκρισιν. 
" Γό πνεΰμά του φυσικώς σπεύδει είς άναζήτησιν 
"τοΰ κακού, καί ή γλώσσά του υπηρετεί τφ 
"πνεύματι. Οί ξένοι άποροΰσι πολλάκις διά τήν 
"εύκολίαν, μεθ’ ής κατηγοροΰμεν άλλήλους, καί 
"οί πλεΐστοι αύτών, πιστεύοντες τάς άμοιβαίας 
"ταύτας συκοφαντίας, θεωροΰσιν ήμάς απαντας 
' άξιους τών μομφών, ας κατ’ άλλήλων έκσφεν- 
"οονίζομεν. Πολλάκις μοί έγένετο ή παρατή- 
"ρησις, δτι ή ύπόληψις, ής χαίρομεν έν τφ έξω- 
"τερικφ, δφείλεται πρό πάντων είς ήμάς αύτούς. 
"άλλ’ άφ’ ού άμοιβαίως έξευτελίζομεν άλλήλους 
"έν τφ βίφ, άνακουφίζομεν τήν συνείδησιν ήμών 
“καί παρέχομεν είδος ικανοποιήσεως διά τών 
"επαίνων ούς δαψιλεύομεν μετά θάνατον.”

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣ ΦΙΛΙΠΠΟΝ Ι2ΑΝΝ0Υ
ύπό

ΕΠΑΜΕΙΝ. Γ. ΑΝΝΙΝΟΥ.

Μουσάων αγαθόν άπεργασάμενος άγώνα 
Εύκλεώς πάνυ ές ούρανούς άπεπτης,
Σών πόνων ήριπρεπέ; έπί χθονός λιπών τρόπαιον 
Αρχαίαν Ελλήνων καλλιεπέα γλώτταν 
AP7.W' μύστης έλληνισμοΰ ήκεν γενόμενος, 

Καί ειρμόν έλληνος φθόγγου καλάμφ Οέμενος 
Έν άφθίτοισιν έργοισι παδείας, λυσιτελώς διδάξαι.

Άπό γλώττης μέλιτος ρέεν αύδή” "Ομηρος έειπε. 
Γούτο γε τίς ούκοΰν περί σής ούκ έκφωνεΐ μνήμης; 
ΙΙριγενεια ήώς σήν ώς άστέρα καλύπτει ψυχήν 
Επείπερ άίδιος, άγλαός πρός άθανασίης φάος 

Αττικήν μέλιτταν Ξενοφώντος ύφή ύπερέσχες. 
Ού γάρ άλλως τε Κλειοΐ καί Εύτέρπη μνημεΐον 
Τ ηλικοΰτον έν Έλλάδι επιστήμης δύναισο.

ΔΙΑΦΟΡΑ.
'Ο φλοιός τής Κίνας, κληθείς ούτως έκ 

τής Περουβιανικής λέξεως Κίνα-Κίνα, ήτις ση
μαίνει' Φλοιός τών φλοιών, είναι ήδη πρό δύο 
εκατονταετηρίδων γνωστός είς τήν έπιστήμην. 
Ό φλοιός ούτος μετεκομίσθη τό πρώτον έκ 
Περουβίας εις Εύρώπην έν έτει 1632 ύπό τής 
Ισπανίδας κομήσσης Del Cinclion, συζύγου τοΰ 
Ισπανού άντιβασιλέως τής Περουβίας. 'Η Κυρία 

αυτή, πασχουσα πρό πολλοΰ έκ πυρετού, άπηλ- 
λάγη αύτού έντελώς διά τής κόνεως τού φλοιού 
τούτου, ύποδειχθείσης αύτή παρά τίνος τών ύπαλ- 
λήλων τής Άντιβασιλείας όνόματι Λόξα. Ανα
χωρούσα είς Εύρώπην ή κόμησσα έλαβε μεθ’ 
εαυτής ικανόν ποσόν έκ τοΰ φλοιοΰ τούτου καί 
διένειμεν αύτόν είς κόνιν είς τάς γνωρίμους της, 
ώστε ή προμήθεια ταχέως έξηντλήθη. Βραδύτερον 
Ίησουΐται μετέφερον είς Εύρώπην έκ τοΰ φλοιοΰ 
τούτου καί διενείργησαν δι’ αύτοΰ έπικερδές, 
έμπόριον πωλοΰντες τήν κόνιν ύπό τό όνομα 
"Κόνεως τών ’Ιησουιτών” Συντόμως τό φάρ- 
μακον μεγάλην έκτήσατο φήμην έν Εύρώπη διά 
τας ιαματικός του ιδιότητας, άλλά δέν έγνωρί- 
ζετο ούτε πόθεν ήρχετο ούτε τίνος είδους ήτο 
ή κόνις. Τέλος έν έτει 1679 εύφυής "Αγγλος 
ιατρός, 'Ροβέρτος Τάβωρ όνόματι, μετέφερε τήν 
κόνιν είς Παρισίους καί έλαβε παρά τοΰ βασι- 
λέως Λουδοβίκου τοΰ ΙΔ'. διά τό μυστικόν του 
δισχίλια είκοσάφραγκα (λουδοβίκια). Άπό τής 
έποχής έκείνης ή κόνις έπωλεΐτο έν δλοις τοΐς 
φαρμακείοις. Έν τοσούτφ δμως δέν ήτο άκόμη 
γνωστόν τίνος δένδρου φλοιός ήτο, δτε τφ 1737 
ό La Condamine καί ό βοτανικός Jussieu, 
Γάλλοι άμφότεροι, ένεργήσαντες έρεύνας έν Πε- 
ραβία άνεκάλυψαν τό δένδρον. Είς άνάμνησιν 
τής κομήσσης Del Cinchon καί τοΰ La Conda- 
mine ό φλοιός έλαβεν έν τή βοτανική τήν λατι
νικήν ύνομασίαν Cinchona Condaminea.

Σόμπας ό Εύρωπαϊκός τύπος συνεκινήθη, καί 
δικαίως, έπί τφ άκούσματι δτι ή έν Άθήναις 
άρχαιολογική Εταιρία πρόκειται νά ένεργήση 
έρεύνας έν τφ κόλπφ τής Σαλαμΐνος, ένθα τφ 
480 πρ. Χρ. συνεκροτήθη ή περιώνυμος Ναυμα
χία μεταξύ 'Ελλήνων καί Περσών. Πολ- 
λάκις άνέγνωμεν κατά τάς τελευταίας ταύτας 
ήμέρας άρθρα έν ταΐς διαφόροις έφημερίσι, προ- 
τρέποντα τήν έναρξιν τών αρχαιολογικών τούτων 
έρευνών. Ιδού τί γράφει έφημερίς τοΰ Βερο
λίνου τής 8/20 Φεβρουάριου έ. έτ. περί τής 
ύποθέσεως ταύτης. "Ουδόλως άπίθανον δτι αί 
έρευναι αυται θά στεφθώσιν διά έπιτυχίας, καθότι 

έν τφ πυθμένι τής θαλάσσης δέον ν’ άναζητηθώσι 
τά 50 Ελληνικά καί τά 200 Περσικά πλοία, 
τά όποια κατεστράφησαν κατά τήν ναυμαχίαν. 
Ή τακτική τής ναυτικής έκείνων τών χρόνων, 
καθ’ ούς τά πολεμικά σκάφη δέν έκινοΰντο διά 
Ιστίων άλλά διά κωπών, έβασίζετο είς τήν έφο
δον. '0 'Ηρόδοτος διηγείται τό έξής χαρακτη- ■ 
ριστικώτατον έπεισόδιον τής ναυμαχίας ταύτης. 
"Πλοΐον σαμοθρακικόν ώρμησε κατά αίγινητικοΰ, 
"δπερ κατεποντίσθη- έσπευσε τότε έτερον α’ιγι- 
"νητικόν πλοΐον καί έβύθισε τό πρώτον. Οί 
"Σαμοθρακες, έμπειροι τοξόται, ώθησαν τους έπι- 
"τεθέντας "Ελληνας, έπήδησαν έπί του πλοίου 
"αύτών καί τό έκυρίευσαν.” '0 όρέιχάλκινος 
πτερνιστήρ έχων τρεις οξείας αιχμάς ήτο προ- 
σηρμοσμένος είς τήν πρώραν τού πλοίου μικρόν 
άνωθεν τής έπιφανείας τής θαλάσσης, και συ- 
χνάκις συνετρίβετο κατά τήν προσβολήν. Συντρι- 
βομένου τού σπερνιστήρος τό πλοΐον έστερεΐτο 
τοΰ πολυτιμοτέρου δπλου του, άν και τα Ελλη
νικά πλοία περιείχαν συνήθως 14 όπλίτας καί 4 
τοξότας. Τά Ελληνικά πλοία (τριήρεις) έλαφρά 
καί καλώς κυβερνούμενα, ύπερεΐχον πολύ έν τή 
προσβολή τών βαρέων καί δυσκίνητων Περσικών 
σκαφών, καί μετ’ ευκολίας ένίκησαν. — Εύχό- 
μεθα πάσαν επιτυχίαν είς τάς έρεύνας ταύτας 
τής Αρχαιολογικής Εταιρίας έν τφ συμφέροντι 
τής έπιστήμης!”

Κατά τόν προσεχή ’Οκτώβριον νέα θά συνέλθη 
έν 'Ρώμη διεθνής Σύνοδος πρός ρύθμισιν τοΰ 
συστήματος τών φυλακών. Κατά τήν σύνοδον 
ταύτην θέλει γείνει λόγος περί πολλών ζητη
μάτων, μεγάλως ένδιαφερόντων τήν ποινικήν 
νομοθεσίαν. Έπειδή πρό τίνος καί έν Έλλάδι 
λίαν άξιεπαίνως άνεκινήθη τό ζήτημα τής βελ
τιώσει»? τών φυλακών, ύποθέτομεν δτι και ή 
Έλλην. Κυβέρνησις θέλει φροντίσει ν’ άποστείλη 
είς 'Ρώμην ειδήμονας ποινικολόγους, οίτινες συζη- 
τοΰντες μετά τών παρόντων συναδέλφων των έξ 
δλων τών μερών τής ύφηλίου δύνανται σπου
δαίας νά έπιφέρωσι καί έν Έλλάδι βελτιώσεις 
είς τά τών φυλακών καί είς τήν τύχην τών εν 
αύταΐς κρατουμένων. 'Η φιλανθρωπία επιβάλλει 
τοιαύτας μελέτας.

Έν Λονδίνφ έπωλήθησαν κατ’ αύτάς έπί 
δημοπρασία 19 έκτεταμέναι ιδιόχειροι έπιστο- 
λα ι τοΰ Βύρωνος πρός τήν μητέρα του, γε- 
γραμμέναι κατά τά έτη 1809, 1810 καί 1811. 
Μία τών επιστολών τούτων, έξ Ελλάδος άπο- 
σταλεΐσα, φέρει άκόμη τήν σημείωσιν τοΰ πληρω- 
θέντος ταχυδρομικού τέλους. Τό τέλος τούτο 
είναι — 21 σελινίων καί 6 πεννών! Σήμερον 
μία έπιστολή έξ Ελλάδος είς Αγγλίαν κοστίζει 
25 λεπτά τής δραχμής. Τάς λίαν ένδιαφερούσας 
ταύτας αύτογράφους έπιστολάς τοΰ Βύρωνος, 
πλουσίως δεδεμένας εις τόμον, ήγόρασε πλούσιος 
Αμερικανός άντί 283 ’/ί λιρών στερλινών.

'0 ηλεκτρισμός ήρξατο έφαρμοζόμενος έν 
Παρισίοις καί έπί τών αμαξών. Πρό τινων ήμε
ρών τέθριππο? άμαξα, φωτιζόμενη έσωτερικώς 
διά ηλεκτρικών λαμπτήρων, διέσχιζε τάς μεγάλας 
λεωφόρους πρός μεγάλην τοΰ πλήθους έκπληξιν 
καί περιέργειαν έκαστος ίππος τής άμάξης ταύ
της είχεν έπί τοΰ μετιόπου του μικράν ηλεκτρικήν 
λυχνίαν έξ έκείνων, ών χρήσις έγένετο έν τφ 
θεάτρφ τοΰ Μελοδράματος. 'Η πρωτότυπος αΰτη 
ιδέα θά εύρη ταχέως μιμητάς.

2ΡΛΙ ΣΧΟΛΗΣ.

Αίνιγμα 165.
Γ δλον μου παντοίοις τρόποις

Προσπαθεί νά άποκτήση
Επιστήμων ή τεχνίτης·

Χωρίς τράχηλον υπάρχω
Έν ύπαίθρφ καί εύρεΐα
Καί είς πόλεις κ’ εις χωρία.

Αίκ. Βασιλειάδου έν Τεργέστη.

Αίνιγμα 166.
Είς δύο ίσα άν με χωρίσης, 
Έν τφ πρώτφ μου κόσμον ευρησεις· 
Τόν τόνον δέ μου άν μετατρέψης, 
Έν τφ δευτέρφ μου θ’ άναβλέψης 
Τό γένος έν είδει ώρισμένφ 
Κ’ έν τφ δλφ μου ήκριβωμένφ.

Αίκ. X. Σαμαρτζίοου έν Κωνσταντινουπόλει.

ΙΙρόβλημα 167.
Λείπουσι τά σύμφωνα·

0**α**α*ω* α*ει*ο* ου **ε*ει **ε*ω*
Νικ. Κ. ΙΙαποδόπου/.ος έν Όδησσώ.

Πρόβλημα πυραμιδόλεξον.

*
. * * 

***** 
******* 

*********

Σ/ηματισθήτω πυραμϊς Οάπτουσα 
ύπ’ αύτήν τόν βασιλέα τις· αί δε σχη- 
ματίζουσαι αύτήν λέξεις νά σημαίνωσιν 
εκατοντάδα, ζωΰφιον, καρπόν, μέγαν, 
άρχαΐον βασιλέα, αντωνυμίαν, αισθη
τικόν βργανον, δύναμιν.

Ίω. Κ. Γρούμπος έν Γαλαζίιρ.

Πρόβλημα 168.
’Αριθμητικόν.

Ζητείται ό αριθμός, δστις πολλαπλασιαζόμενος 
έναλλάξ διά τών αριθμητικών προόδων 3, 6, 9, 12, 15, 
18, 21, 24 καί 27 δίδει γινόμενον έκ ταύτοσήμων 
αριθμών, οίτινες προσθετόμενοι άποτελοϋσι τό ίσον τού 
πολλαπλασιαστοϋ.

Ό αύτός.

Έχων τις αγρόν έκ 3 στρεμμάτων θέλει νά σπείρη 
αύτόν μέ 7 είδη σπόρων, ώ; έξής·

Πρόβλημα 169. 
’Αριθμητικόν.

1. Βρώμην πρός 50 όκάδας τό στρέμμα
2. Άγρι οβρώμη ν - 100
3 Κρίθην - 40
4. Ή ραν - 10
5. Τριφύ λιον - 18
β.'Ρόβην - 8---
7. ΙΙόαν - 15 - - -
’Επιθυμεί πρός τούτοις ϊνα έν τώ άγρώ έκάστη τών 

4 πρώτων βοσκή κατέχη ίσον χώρον γής, αί δέ τρεις 
τελευταϊαι νά ήναι έπίσης ίσαι πρός έαυτάς· πρός δέ 
σαί έκάστη πρώτη βοσκή νά ίσοδυνομή πρός δλας όμοϋ 
τάς τρεις τελευταίας. Ζητείται δέ ποιος ό χώρος καί 
ό σπόρος έκάστης βοσκής.

‘0 αύτός.

ΛΥΣΕΙΣ.

Αινίγματος 159.
ΟΔΟΥΣ ----  ΟΥΣ.

Αινίγματος 160.

ΥΦΑΣΜΑ — ΦΑΣΜΑ.

Αινίγματος 161. 
ΛΥ — ΧΗΝ.

Αινίγματος 162.
ΚΑΡΑ — ΑΡΑ.

Προβλήματος 163.

Α θ Η Ν A I Σ

θ Υ Ρ Α I Σ

Η Ρ Ω Ο Ν

Ν Α 0 Σ

Α I Ν X
I Σ

Σ

Προβλήματος 164.
Άπαιδευσία πάντων τών παθών μήτηρ.

Έλυσαν· Τά 154, 156 οί Κύριοι Δημ. Καπανι- 
άρης έν Τάντα, Ίωάν. Σ.'Λ ρμόδιος έν Φιλιππου- 
πόλει, Δ. Κρεμίζης έν Μανσούρα, Γ. Δρόσος έν 
’Αλεξάνδρειά καί Μιχ. Δημητριάδης έν Μολδοβένι· 
τό 156 ή ΚυρίαΈλένη Μ. Τζηροϋ έν Καίρψ, καί 
ό κ. Έπαμ. Γ.’Α ννιν ο ς έν ’ Αργοστολίιρ’ τά 154—156 
ή δεσποινίς Αίκ. X. Σαμαρτζίδου έν Κωνσταντινου- 
πόλει· τά 154, 156 καί 157 ό κ. Κ. Οικονόμου έν 
Σιμπίν-έλ-Κόμ· τά 157, 158 ό κ. Κ. έν'Ροστοβίψ· τό 
159 Mrs. James Υ. Gibsox έν Tunbridge-Wells Αγ
γλίας· τά 159, 160 ό κ. II. Β ασ σαλ ό π ου λ ο ς έν 
Βραΐλα- τά 159, 160, 163, 164 ό κ. Ί. Φουσκάκης 
έν Γαλαζίφ· τά 159, 162 ό κ. Μιχαήλ 'Ράγκος έν 
Όδησσψ· τά 159, 160, 162, 164 ό κ. Νικ. Παπα
δοπούλας έν Όδησσφ· τά 159, 160, 162 καί 164 ή 
Κυρία ’Εριφύλη II. Έκιντζόγλου έν Μασσαλία- 
τά 159, 160, 162, 163 ό κ. Σ. Π. έν Λονδίνφ· τά 159, 
162 καί 164 ό κ. Κ. Τσ. Βάγιας έν Βραΐλα· τά 
161—163 ό κ. Ίω. Κ. Γρούμπος έν Γαλαζίφ, βστις 
έλυσε καί τό 159 αίνιγμα έμμέτρως, ούτως·

'Οδούς, όδούς είν' αίτιον 
Χωροπηδών νά τρέχω, 
Ίνα τοΐς πόνοις βάλσαμον 
Τήν κίνησιν παρέχω· 
ΙΙλήν δυσφορών καί άπελπις 
Τόν Ιατρόν φωνάζω, 
'Ρίζας τινάς ύπό τό ούς 
Μ’ έξάγει κι’ ησυχάζω.

Κ. I. Κ. Γ. είς Γαλάζιοι·. Ώς πρός τήν προτεί- 
νασαν τό αίνιγμα Σφίγγα έπετύχετε’ άλλά φαίνεται 
βτι τοσαύτην σάς ένεποίησεν έντύπωσιν, ώστε ή ορθή 
τοΰ αινίγματος λύσις διέφυγεν ύμϊν. Εύχαριστοϋμεν 
έκ καρδίας διά τά άποσταλέντα. Είς Βιέννην έγρά- 
ψαμεν πρό ήμερών ήδη τά δέοντα. — κ. Δ. Ιί. είς 
Τάιται·. Δυστυχώς δέν δυνάμεθα νά σάς εύχαριστή- 
σωμεν, διότι τό μέτρον είναι γενικόν. — κ. I. Σ. είς 
ΚωναταπίΓούπολιν. Ό τόμος έλήφθη έν καλή κατα- 
στάσει· χαίρομεν δτι έλάβετε τόν έτερον ασφαλώς. Τό 
Έλεγεΐον, ώς μή έπίκαιρον, δέν θέλει δημοσιευθή. — 
κ, 1. Μ. είς Κωι·σταηιΐΌ\ιπο).ιΐ'. Ποιήαατα έλήφθη- 
σαν θέλουσι δημοσιευθή τά κυριώτερα αύτών. Προ- 
δίδουσι φαντασίαν καί αίσθημα. — κ. Δ. Κ. είς Μαι·- 
tfofgar. 'II διεύθυνσις διωρθώθη κατά τήν έπιθυμίαν 
σας· μέχρι τοΰδε άπεστέλλετο ό "Εσπερος είς τήν 
πρώτην διεύθυνσιν, διότι αδτη είχε δοθή ήμΐν. — 
Δεσποινίδι κ.
εύχαριστίας.

Λ. X. Σ. είς Μέγα Ί’ίΰμα. Μυρίας

ΠΑΡΟΡΑΜΑ.

Έν σελ. 290 τό ύπό τό έπίγραμμα έτος 1784 
διορθωτέον είς τό 1804, διότι κατά τό έτος τοΰτο διω- 
χετεύθη τό δδωρ είς τήν πόλιν Ίασίου. Σ. τ. Δ.
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SeJhstthatige Zimmerfontaine 
mit Blumentisch | und Aquarium 

Neu! Originell!
Eleganteste 
Ausfiihrung.

Fabrik eiserner Gewachshauser. Eisenbaufabrik und Eisengiesserei. 
---------- Specialitiiten/N -V-l- q--γ, voiu kleinsten Cliltlirliaus bis zum grossten Wiiitergarteii. Veranden, Bal-VTc5 WdLllbllclllbci cons, Dacliconstruetionen, Fenster, schmiedeeiserne There und Gitter. 

Dampf- und Wasserheizungen Systemen unter jeder Garantie fur Dauerbaftig- 
keit und Heizkraft.

Zalilreiehste Keferenzen. Kostenanscliliige und Zeichnungen stet.s gem zu Diensten.

Vorzuglichste
Leistung

franko.

JieTriebwerke 
gebeich aucb 
ru Schon ύογ- 
bandenon 
Aquarian 
wie zu

Landheuser 
Besitzervon 
Villen etcr. 
alloin ab 
Jllustrirta 
Prospecle 

und

I I I I I I 1 I I I I..........  *'·'

von
F.Krietsch,wurzen/s 

anerlannl oor|ugiitf>ilrr tbuafitat in 100 
verfipiebenen Sortcn.

JS n ft e r io r t i m en t e |U 3, 6 unb 
9 SSIarll empfoOleu. 7r<i»Aarltn fowie 
2·ζο(ρ«Α!« uber SSrMjaffrnJrlt, JliilfCit#- 
fteit unb S?«rn>rnbune ber Hisruits mrr- 
ben auf ifSunfd) franCo ubrrfanbt.
■·Γι ί ■ I r ι t . ι . . ι ι ι ■ I ■ , ι ι ι ! I ι I I I,

Α. ΠΑΛΑΙΟ ΛΟΓΟΥ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ
ΤΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΗΣ.

Πολιτειογραφιχόν, Φιλολογικόν χαί Έπι- 

στημονιχόν

τοΰ έτους

1884.

ΕΤΟΣ Γ.

ΕΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΙ.
Τύποις I. ΙΙαλαμάρη.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ.
Έν τφ γραφείφ τοΰ Εσπέρου έν Λειψία 

(Elsteb-Strasse 19).
εΰρηνται και τά έξης βιβλία-

Tripog A', τοΰ 'Effjr/pov, έτος 1881—1882. "Άδετος μέν φρ. 40 (χρ.) 
δεδεμένος φρ. 50 (χρ.)

Ttfftog Β'. τοΰ Έσπίρου, έτος 1882—1883. “Αδετος μέν,φρ. 40 (χρ.) 
δεδεμένος δε φρ. 50 (χρ.)

Το «σμα τον Χιαβάθα. Έκδ. 1883 φρ. 6.25. Μετάφρασις έμμετρος έκ 
τοΰ ’Αγγλικού τοΰ Longfellow. (Μετά εικόνων.)

ΛΙίχαήλ ό ΙΙαλαιολόχος, πρωτότυπον ιστορικόν διήγημα. Έκδ. 1883. 
φρ. 2.50.

Τά άνω βιβλία εύρίσκονται και παρά τοΐς βιβλιοπώλαις, Κυρίφ Π. Σαράντη, 
βιβλιοπωλείου Φοίνικος έν 'Αλεξάνδρειά, Κυρίφ Ί. Παπαδη έν Κωνσταν- 
τινουπόλει, Κυρίοις Ε. Δοσίφ καί Σ’ έν Κέρκυρα, Κυρίφ Σ. Γράσσφ έν 
Θεσσαλονίκη, Κυρίοις Δεκίπρη και Σ’ έν Σμύρνη.

Die

Collection Spemann
bcabficf) tiejt, ben Ji Ligeti fiber ben fpttdimitrilid) boijen ψπΐβ bet bcutfdieit iBiiicr abju= 
fielfen. Xie ‘Mningc cincr eigenen „$anb· unb £>au«bibliotbei" ift nun nitfjt meftr ein 
21orrcd)t molilfjabenber Scute, fonbern Jcbem moglitf), bcnn bet 91ctto?]Jrei0 i>c« iBnnbeb ift 

geBunben είπε .lEarft
= 1 grc. 35. (5td. = 60 fir. i>. ffij., franco per ’ftoft 1· 25. 

gjcbcr 25anb ift citigcln liaufficft.
Sibonncntcn erijalttn nod; befonbcre 'Betgiin|nguiigen.

Sisfier erftfiienen:
SanO 1. grancoiS, Souife eon, 'Bhosrborus iiotlunber. 3u giigcn bed fDionardjen. grjibtungen, mit (Sin= 

teilung non 3ofcpb Stiirfdjner.
„ 2. 3'nmcrmann, Karl, Ser Sbrrhof. mit Ginlcitunfi von Venin Sipiiding.
„ s. bt gttvonieb-Snavtbra, fDligitcl, Wraiifdge Siovetlcn, uberfi'pt son a. V. Setter unb 5r. 'Holter, mit 

etnletiung non £tto von Scifticr.
„ 4. ‘iicrnnljtu, 3. (fttr., Sir .imllg ober bie ®cl)iffbriltbigen ouf bem Silanbe in bee fRorbfce, mit Gin· 

killing 0011 ^-einrid) SiiBrr.
„ 5. Seder, Sluguft, iluf SBalbntegett. mit (Sinteitung von 3ofc»li Siirfdiner.
, 6. (Sogot, 'Jlitotod, >Hiiffiicbe 'Jlobetten, mit (iinleining con gricbridi sobenfkbt.
„ 7. 3nngt>nn«. Sophie, Tie Crbin tvibcr Bitten, mit Sinteitung von 3ofepb MiirfAner.
„ 8. Se Sage, «. 91., Ter t>intenbe Teufel, mit (Sinkituug von 3. Sotliciflcn.
„ n. Strain:, fiubui. lltbim v., Site llroiienmddner, mit Sinteitung ven Job. =djcrr.

I0· H- SoOiug, Tbcopbil, ilieiie unt bie Sarifer S3ett.
„ 12. fiomrrd Cbiiffee, itberfegt von 30b. $cinr. Soft, mit ©nleitung von Sntob Siiifilp.
„ 13. ediiitfing, Sevin, IStivaS auf bem Seroiiicn, mil (Sinleituna von 3ofepb .«iirfibuer.
„ id. Sjbrnfon, Cibriifijerne, Ter fflrautmarfii) unb anbere grjSblutigen, iiberfetjt unb eingeteitet von 

gbntuub Sobcbanj.
„ 15. SUberfteiti Sluguft, votblanbegeWAten. ffliit Sinteitung Vott 3ofcpti Kiirfftticr.
„ 1C. 17. (Sooner, gciiimorc, Ter Siravo, eine venetianifdie ®efd>ictite, ftberiegr von Retene Sobeban, mit 

(Sinteitung von vttbmig SroeMolbt.
„ is. Slotter?, Tbomnd lichen, berouSgegebcn unb eingeteilet von $einritb Siinbrr.
„ 19. 3rving, Safbington, Tie Stlftambra, mit Sinlettung Von Subwig 'Vroefibolbt.
„ 20. @ibi(kr unb ®oetbe, Srieftvctbfel, I. ®unb mit (Sinteitung von fR. itojbergcr.
„ 21. Slntengrubcr, Siubwig, getbrdtn unb SBalbraeg. SRit (Sinteitung von 3ofepb Riirftpncr.
. 22 £anff, Siitlidm, Sfiitenfleln. Wit (Sinteitung von Julius iltnibcr.
„ 23. fKaitctui, ®roiia ^ierantoni. L'tibla. TentMt von .pelcne Sobeban. ffliit Einteit. von gannf ttematb. 
„ 2< Burnt, 5?., Tab Bofler al · ipaubfreunb in geiunbrn unb tranten Tagen.
,. 2f'. (fnget, 3. 3-, ©err Boteui start. Mit Sinteitung von 3ofcpl) Skiirfrtmer.
„ 20. emitter unb (iioetbc, SBriefroecfjfe;, II. RJanb mit Utnleitung von 9i. ®ofbergcr.

®anb 27. Sibmlb, SRarintilian, Tie Biefenbaifier. SRit (Sinteitung von 3. Riirftbner.
„ 28 Jlnocrfcn, $. 6„ Ter Jmprovifator. ffteu tiberfegt nnb eingeteitet von (S. “obebauj.
,, 2n. ®oe, (fbgar, ?(Uan, Seltfame @)eid)i<f)ten. Ueberfefit unb eingeteitet von 3. ttRiircnberg.
„ 30. alarcon, MJebro a. be, SRanuel SSenegaS. Ueberfebt unb eingeteitet von g. (fitffcubarbt.
,. 31. Baibter, £bfar, SBebmgeritbte unb .C'eretiprojeffe nt Teutftblanb.
„ 32. 33. SBnllver, g. Si. (Sugen Strain. Iteberiegt von g. 'Stotter, eingeteitet von 8. 'L<roefd)Ottit.
„ 34. Zegner, gfaiai, fJritiotSfage. Ueberfegt unb eingeteitet von g. vobebanj.
„ 35. ®tbtlbaufcn, Salbuin, See Seutbtturm von Mitfetgan.
„ so. ffieber, Start 3nlinS, Temotritog ober Sinlertaffcne 'iapierc tines tadjenben 'EbUofopben. auSgcmJblt 

unb eingeteitet vott font fWorib-
„ 37. Sting, Slap, Srauenberjcn. Mit (Sinteitung von 3ofepb Siiirfiincr.
„ 38. ^iemfien, I'ubwig, Umroege jum GUM. Mit (Sinteitung von ©and Biegler.
„ 39. a. v. b. gibe, Uiineburger (Beftfiicfrten. Mit (Sinteitung Von Serntann StllmerS.
„ do. sseffelp, 3. I?., TciiiftpiaitbS Sebrjabrc. I. Sanb.
„ 41. SibuttcS, S., Wlaigcla. Stnltur=biftorif®e Siovetten auS fWittehirranten.

'Mil biciem ®aiibe beginvt cine nene Srrir, attS 20 ®iinben brftebene, beren trotcr ini abonnement 
gratis gelirfert tvirb.

„ 42. ffiogol, 'Jtitotad SS., HttViteriWe Scute. UebcrfrSt von 3utiuS 'JRcipner.
Um bie groften ®eiftcr atler 'Jlationen mbglitbit febnett in ber (Sotlcction Spemann vertreten ju feben, roerben 

bie beften fremben «lutoren ate „auStiinbifcbe Stiaffitcr" aufgenommen, unb co erftpeincn nrben ber taufenben 
Serie:

bic (Hrietbiftpe unb Stdmiftbe Sitteratur (beginnt mit Tacitus).
bic gngliftbe Sitterattir (Veginnt mit Milton, S)aS veriorrne 4‘arabieS).
bie Rranjiififibe Sittcratur (beginnt mit biouffeau, SBetenntniiie).
bic 3taticnif<bc nnb Spaniftbe Sitteratur (beginnt mit fBetrarca. ®ebubte),

in muflerbaften Uebertragungen unb mit fatfigembfien, baS Glanjc parmoniftp verbinbenben ginleilungcn. —
(SS tverben blboniiemcntb auf

bie gnnjC gotge anStanbifibcr «taffitcr 
nnb auf bic cinietncn Pillcraturcn apart

eroffnet unb bamit foroobt ben SBiinfd;en ber Siebpabcr alter, tvie einjelncr Sitteratnrcn enifprotpen.
Sanb 101. (Slim. Sitt.) gorneliuS Tacitus’ 23crtc. I. ©ermania, agricofa. Tic biebner. fDiit eittcr (Sintcit. 
• unb na<b ber UeberfeBung von SBilb. Sijttidter.

„ 151. (gngl. Sitt.) 3obn 'Tiiiton, Sas vertorene i’arabicb. Ueberfepl vott Bricbr. fflilp. Βαφαπα. ffl.’it 
eiiter (Sinteitung Von Snbtvig arocftbolbt.

„ 201. (Sranjbf. Silt.) 3. 3· fBoiiflcnne 2Serte I. «etenniniffe. Ueberfefct von 3. ®. iltiifiugcr, eingeteitet 
von 'Bri’feffor Dr. Stepban (Born.

„ 251. (3tatien. Sitt) Rrancceco Vctrarcab Gicbicbtc I. Sonctte unb ganjonett auf ba« Seben ber Senna 
Mura. 'Jiiitfi bet Ucberfebung von Cart iibrfter, eiugeteitet von Subutig ®cigcr.

flnb in alien iButbbanblungen beS 3n- unb SludlanbeS jur Slnftdit vorratfiig unb tbnnen bort im abonnement 
ober einjetn bejogen tverben.

fflie ridttig ber ®ebante tvar. bem beutfd) tefenben Snblitum gut iiberfeptc (φ8ΐι auigeftattek, grbitnbene 
ausgaben ber auStSnbifdten illaifiter gum tBreife von nur 1 Siart per Sanb ju liefern, getjt baraub pernor, 
baf> von Sacttus’ Scrlen Sanb 1 fofort

tine parte jluelte Suflaue 
gebrudt roerben rouble.

Συντάκτης· Δρ. 1. ΙΙΕΡΒΑΝ0ΓΛ0Σ it ΛΕΙΨΙΑι. ELSTER-STB. 19.

Χαρτοπωλεΐον· Β. ΣΙΓ1ΣΜ0ΪΝΔ0Γ έν Βερολίνψ, Φραγκοφόρτη καί Λειψία. — Τύποις· Γ. ΔΡΟΓΓΟΥΛΙΝΟΓ έν Λειψία,


